AGENȚIA DE CREDITE ȘI
BURSE DE STUDII

DECIZIE NR. 5/19.01.2022

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.N.C.Ș. nr. 5568/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și
funcționarea A.C.B.S.;
În baza Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal;
În baza Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu
modificările și completările ulterioare;

Directorul General al Agenției de Credite și Burse de Studii
emite prezenta decizie:

Art. 1. Se aprobă modelul de declarație pentru ridicarea de către terți a documentelor emise de
Agenția de Credite și Burse de Studii, prevăzute în anexa la prezenta.
Art. 2. Prezenta decizie se publică pe site-ul www.roburse.ro.
Art. 3. Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de personalul Agenției de Credite și Burse de
Studii.

Director General
Maria – Magdalena JIANU

Întocmit,
Consilier Ecaterina Bodeanu

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17
www.roburse.ro

DECLARAȚIA
beneficiarului unui serviciu
pentru ridicare de către un terț a documentelor emise de A.C.B.S.
Subsemnatul/-a, ______________________________________________, născut/-ă în anul
__________, luna __________________, ziua _______, în localitatea _________________________,
fiul/fiica lui ____________________ și al _____________________, cetățean român, cu domiciliul
stabil în țara __________________, localitatea ____________________, str. ___________________,
nr.

______,

bl.

______,

sc.

_____,

__________________________________,

et.

_____,

telefon

ap.

_____,

județul/sectorul

__________________,

e-mail

______________________, identificat/-ă prin B.I. / C.I. seria ________, nr. ______________,
eliberat/ă de ______________________________, la data de _____________ (sau pașaport seria
________________________), având C.N.P. ______________________,
împuternicesc pe domnul / doamna _________________________________________, cu
domiciliul

stabil

în

țara

________________________,

localitatea

____________,

str.

______________________, nr. ______, bl. ______, sc. ______, et. ______, ap. ______,
județul/sectorul _______________________________,

telefon __________________, e-mail

______________________, identificat/-ă prin B.I. / C.I. seria ________, nr. ______________,
eliberat/ă de __________________________, la data de ___________________ (sau pașaport seria
________________________), având C.N.P. __________________________,
să ridice în numele meu și pentru mine următoarele documente de la sediul A.C.B.S.
(enumerați documentele pe care le poate ridica persoana împuternicită, precum: ordin nominal de acordare a bursei,
contract, diplomă, adeverință etc.):

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
Prezenta împuternicire reprezintă consimțământul meu expres pentru derularea
operațiunii descrise mai sus.
Data

Semnătură beneficiar

Persoana împuternicită își exprimă consimțământului expres referitor la prelucrarea
datelor personale de către A.C.B.S. în vederea bunei desfășurări a activității legate de prezenta
împuternicire.
Semnătură împuternicit

