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        Nr. 153 din data de 06.10.2020  

Proces verbal al Comisiei de selecție pentru candidații la programul  
"BURSE PENTRU ELEVI MERITUOȘI", an școlar și universitar 2020-2021,  

în cadrul evenimentului caritabil ARTE pentru CARTE 2020 
 

Încheiat astăzi, 06.10.2020, de către Comisia de selecție, având următoarea 

componență: 

✓ Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR, în calitate de Președinte  

✓ Minodora Mihaela IOVA, în calitate de Membru 

✓ Laura TĂRĂPOANCĂ, în calitate de Membru  

 
desemnați pentru stabilirea criteriilor de selecție aplicabile, evaluarea și analiza dosarelor 
de candidatură, precum și validarea beneficiarilor programului "BURSE PENTRU ELEVI 
MERITUOȘI", în baza Deciziei Consiliului Director nr. 1 din data de 18.09.2020, 
înregistrată cu nr. 144 din data de 18.09.2020, al Asociației Umanitare Tadeu, în calitate 
de organizator, alături de Biserica "Sfântul Dumitru-Poștă", Paraclis Universitar, în 
desfășurarea evenimentului caritabil ARTE pentru CARTE 2020 ce va avea loc în 
perioada 31.10-01.11.2020. 
 
Având în vedere: 

➢ documentele necesare aplicării, așa cum au fost prezentate la pct. 7 al 
Regulamentului cu privire la programul "Burse pentru elevi merituoși", an școlar și 
universitar 2020-2021, nr. 145/18.09.2020, numit în continuare Regulamentul  

și 
ținând cont de:  

➢ calendarul de desfășurare, așa cum a fost prezentat la pct. 6 al Regulamentului 

➢ procedura de aplicare, așa cum a fost prezentată la pct. 8 al Regulamentului 

 

un număr de 7 candidați au aplicat la programul de burse, după cum urmează: 

Nr. crt. Nume prenume Domiciliu 

1 RADU CONSTANTIN BUCURESTI 

2 POPESCU NICOLAE DARIAN BUCURESTI 

3 STOICA DRAGOS  EDUARD PRAHOVA 

4 OSICEANU NICOLETA OCTAVIA BUCURESTI 

5 DRAGOMIR NATALIA BUCURESTI 
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6 NASTASE IOAN BUCURESTI 

7 CAPBUN IOANA VALENTINA PRAHOVA 

Documentele transmise de către aplicanți, înregistrate cu nr. 150/04.10.2020, au fost verificate 

și analizate conform criteriilor de selecție, așa cum au fost prezentate la pct. 9 al 

Regulamentului, și în baza  informațiilor prezentate în Anexa nr. 1 a prezentului proces 

verbal.  

Comisia de selecție a constatat următoarele: 

Nr. 
crt. 

Nume prenume Domiciliu 
Rezolutie 

Admis 

1 RADU CONSTANTIN BUCURESTI X 

2 POPESCU NICOLAE DARIAN BUCURESTI X 

3 STOICA DRAGOS  EDUARD PRAHOVA X 

4 OSICEANU NICOLETA OCTAVIA BUCURESTI X 

5 DRAGOMIR NATALIA BUCURESTI X 

6 NASTASE IOAN BUCURESTI X 

 

Candidații declarați Admiși sunt prezentați în Anexa nr. 2 a prezentului proces verbal.  Lista 

finală a beneficiarilor burselor de performanță aprobată de către Președintele Comisiei 

de selecție va fi considerată Clasament.  

 

După cum s-a precizat  la pct. 9 al Regulamentului, decizia finală nu se motivează aplicanților.   

Ținând cont de situația specială, contextul COVID 19, în care se va desfășura anul 
acesta evenimentul caritabil ARTE pentru CARTE 2020, există posibilitatea ca fondul 
pentru burse să nu poată fi constituit din sursele de finanțare, așa cum au fost prezentate 
la pct. 2 al Regulamentului, sau acesta să fie insuficient pentru numărul de 6 burse 
acceptate, așa cum a fost prezentat la pct. 3 al Regulamentului. Astfel, ne rezervăm 
dreptul ca, în funcție de suma colectat, să acordăm un număr de burse echivalent 
acesteia. Sub această rezervă, considerăm Lista finală a beneficiarilor burselor declarați 
Admiși, așa cum au fost prezentați mai sus, dar și în  Anexa nr. 2 a prezentului proces 
verbal Clasament și, în baza acestuia, se vor acorda burse până la concurența 
fondului constituit. 

În eventualitatea în care nu se va proceda la acordare burselor, aplicanții declarați 

Admiși vor rămâne în evidențele Asociației Umanitare Tadeu și ale Bisericii "Sfântul 

Dumitru-Poștă", Paraclis Universitar, urmând să se identifice soluții viitoare pentru 

întrajutorare.  

Comisia de selectie, 

Presedinte 
Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR 
 

Membru 
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Minodora Mihaela IOVA 
 
Membru 
Laura TĂRĂPOANCĂ 


