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     DECIZIE nr. 42/02.08.2016 

    

privind aprobarea modelului-cadru de accept din partea beneficiarilor pentru 

solicitarea, de către A.C.B.S., a datelor cu caracter personal 

 
 

În temeiul H.G. nr. 1402/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Agenției de Credite și Burse de Studii, cu modificările ulterioare, 

În baza O.M.E.N.C.Ș. nr. 4114/2016 privind aprobarea structurii organizatorice și a 

statului de funcții ale Agenției de Credite și Burse de Studii, 

În baza Deciziei nr. 70/2010 privind Regulamentul intern al Agenției de Credite și 

Burse de Studii, 

În temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

completările și modificările ulterioare, 

În temeiul O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la 

nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative,  

În temeiul H.G. nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

Directorul General al Agenției de Credite și Burse de Studii 

emite prezenta  decizie  
 

Art.  1.  Se aprobă modelul cadru de accept din partea beneficiarilor, persoane 

fizice pentru solicitarea, de către Agenția de Credite și Burse de Studii, a  datelor cu 

caracter personal, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta decizie. 

Art. 2. Se aprobă modelul cadru de accept din partea beneficiarilor, persoane 

juridice pentru solicitarea, de către Agenția de Credite și Burse de Studii, a  datelor cu 

caracter personal, prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta decizie. 

Art. 3.   Prevederile prezentei decizii se publică pe site-ul Agenției de Credite și 

Burse de Studii www.roburse.ro. 

Art. 4. Agenția de Credite și Burse de Studii va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei decizii. 
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