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ORDIN 

privind aprobarea cuantumului tarifelor percepute de Agenţia de Credite şi Burse de Studii, 

începând cu anul 2011 

 

În temeiul H.G. nr. 81/05.02.2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, 

Cercetării Tineretului şi Sportului, cu modificările  ulterioare, 

În temeiul  H.G. nr. 1402/18.11.2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

de Credite şi Burse de Studii, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

emite prezentul ordin: 

 

Art.1. Se aprobă cuantumul tarifelor percepute de Agenţia de Credite şi Burse de Studii, 

începând cu 01.01.2011. 

Art.2. A.C.B.S. percepe tarife pentru organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale, 

pentru procesarea, evaluarea academică a dosarelor de înscriere la concurs, pentru eliberarea, la 

cerere, a unor documente justificative şi pentru alte servicii prestate către diverşi beneficiari, al căror 

cuantum este de: 

a) 100 de lei pentru procesarea, evaluarea academică a dosarelor de înscriere la concurs pentru o 

bursă de studii în străinătate; 

b) 10 lei pentru eliberarea, la cerere, a unei adeverinţe din care rezultă că solicitantul: 

este nominalizat pentru o bursă de studii în străinătate finanţată de MECTS, prin A.C.B.S.; este 

beneficiar al unei burse de studii în străinătate finanţată de MECTS, prin A.C.B.S.; a beneficiat de o 

bursă de studii în străinătate finanţată de MECTS, prin A.C.B.S.; a beneficiat de o bursă de studii în 

străinătate finanţată de MECTS, prin A.C.B.S. şi nu are debite faţă de MECTS, prin A.C.B.S.; 

c) 150 de lei pentru eliberarea, la cerere, a unei adeverinţe din care rezultă că solicitantul nu a 

beneficiat de bursă de studii în străinătate finanţată de MECTS , prin A.C.B.S., adeverinţă necesară 

pentru obţinerea vizelor în străinătate. 

d) 250 de lei pentru participarea la manifestări naţionale şi internaţionale organizate de A.C.B.S.; 

e) 0,10 lei/filă pentru efectuarea de fotocopii ale documentelor. 

Art. 3. Elevii şi studenţii la studii universitare de licenţă, la cursuri de zi, beneficiază de o 

reducere cu 50% a cuantumului tarifului pentru procesarea, evaluarea academică a dosarelor de 

înscriere la concurs pentru o bursă de studii în străinătate.  

Art. 4. Adeverinţele menţionate la art. 2, lit. b) şi c) se eliberează în termen de 30 zile 

calendaristice de la data înregistrării cererii solicitantului; în cazuri de urgenţă, adeverinţele se 

eliberează în cel mult 3 zile lucrătoare, cuantumul tarifului fiind majorat cu 40%. 

Art. 5. Sumele obţinute din încasarea tarifelor se constituie în venituri proprii ale A.C.B.S. 

Art. 6. A.C.B.S. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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