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DECIZIE 

 

NR.18/03.07.2012 

 
 În baza H. G. nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza 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. C. T. S. nr. 3781/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 

și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 

contractual din autoritățile și instituțiile publice; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor 

publici, republicată (r1); 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile 

publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii; 

 În temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare (r1); 

 În temeiul Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și 

sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

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

modificările și completările ulterioare, 

 În conformitate cu Planul național de acțiune pentru implementarea angajamentelor asumate 

prin Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, 
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  Directorul General al Agenției de Credite și Burse de Studii 

DECIDE: 

 Art.  1.  Se aprobă lista documentelor de interes public emise de Agenția de Credite și Burse 

de Studii, anexă la prezenta. 

 Art. 2. Dispozițiile prezentei decizii vor fi comunicate, în scris, sub semnătură, tuturor 

angajaților. 
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Anexă la Decizia nr.18/03.07.2012 

 

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC EMISE DE A.C.B.S. 

 

1. Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse 

de Studii. 

2. Structura organizatorică, atribuțiile direcțiilor, programul de funcționare și programul de 

audiență. 

3. Numele și prenumele persoanelor din A.C.B.S. și a responsabililor cu difuzarea informațiilor 

de interes public. 

4. Coordonatele de contact ale instituției: denumire, sediul, numărul de telefon, fax, adresă de e-

mail și adresa paginii de internet. 

5. Sursele financiare, bugetul de venituri și cheltuieli a A.C.B.S., contul de execuție bugetară. 

6. Acorduri încheiate cu partenerii externi: 

- acorduri, convenții, tratate la nivel de stat și de guvern; 

- acorduri, înțelegeri și protocoale bilaterale; 

- alte acorduri. 

7. Informații privind relațiile bilaterale. 

8. Proiecte de acte normative inițiate de A.C.B.S. și supuse dezbaterii publice. 

9. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, afișe, ghiduri privind 

activitatea instituției. 

10. Materialele privind desfășurarea unor campanii de informare publică. 

11. Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 

privind inliberul acces la informațiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

12. Raportul anual privind transparența decizională, conform Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare. 
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13. Informații privind organizarea procedurilor de achiziții publice la nivelul A.C.B.S. conform 

legislației în vigoare, mai puțin cele referitoare la ofertele de preț și la cele clasificate, potrivit legii. 

14. Contractele de achiziții publice, cu excepția celor clasificate. 

15. Datele și documentele necesare desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. 

16. Documente necesare eliberării adeverințelor. 
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MARIA-MAGDALENA JIANU 


