AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII

Nr.1959/19.12.2014

RAPORT DE ACTIVITATE
cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001, privind
liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare, la
nivelul AGENȚIEI DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII
-PE ANUL 2014Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
reprezintă una din cele mai importante realizări în privința creșterii transparenței
instituțiilor publice.
Această lege a creat premisele pentru ca art. 31 din Constituția României, care
garantează dreptul cetățenilor de a avea acces la informațiile publice, să fie cu
adevărat respectate.
Accesul liber la informațiile de interes public este asigurat pe de o parte, prin
comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public, iar pe de altă parte prin
soluționarea cererilor formulate de persoanele interesate.
La nivelul Agenției de Credite și Burse de Studii comunicarea din oficiu a
informațiilor de interes public se realizează prin afișarea acestora la sediul din str.
Caransebeș nr. 1, București și prin publicarea pe pagina web www.roburse.ro, iar
cererile formulate de persoanele interesate sunt soluționate printr-un răspuns scris, în
termen de 10 - 30 zile, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrării sau
urgența solicitării.
În cursul anului 2014 au fost înregistrate 2 cereri în care se invoca legea
544/2001. În urma analizării acestora, s-a constatat că nu se încadrează în prevederile
Deciziei nr. 18/2012 - “Lista documentelor de interes public emise de Agenția de
Credite și Burse de Studii”.
Nu au fost înregistrate costuri sau încasări pentru activitatea privind accesul la
interesul public.
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