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Obiectul întrebării: Oportunitatea desființării A.C.B.S. și preluarea atribuțiilor de către DGRIAE de la 

Ministerul Educației 

 

 

Stimate domnule ministru, 

În momentul de față, în subordinea Ministerului Educației se află Agenția de Credite și Burse de Studii 

(A.C.B.S.), un organ de specialitate al administrației publice centrale, înființat în baza Hotărârii Guvernului 

nr. 402 din 11.11.2009. Misiunea A.C.B.S este de a se ocupa de bursele în străinătate ale cetățenilor români, 

precum și de gestionarea sistemului de împrumuturi bancare acordate tinerilor proveniți din familii cu 

venituri reduse, garantate de stat.  

Pe de o parte, în cadrul A.C.B.S. nu s-au acordat burse pe toate categoriile oferite. Pe de altă parte, linia de 

credite nu funcționează - așa cum nu a funcționat niciodată de la înființarea ei. Pe bună dreptate, Direcția 

de Credite pentru studenți nu a avut niciun angajat, însă este clar că această misiune de credite a A.C.S.B. 

nu a reprezentat un mijloc atractiv de sprijin pentru studenți. În acest sens, vă reamintesc și existența 

programului INVESTEȘTE ÎN TINE.  

 

Conform HG 402/2009, A.C.B.S. are un nr. de 34 de posturi alocate, dintre care 11 posturi sunt ocupate, 

dat fiind că linia de credite nu este funcțională. Totodată, personalul angajat primește spor de antenă, deși 

nu există buletine de expertiză din partea Direcției de sănătate publică privind acordarea de sporuri, așa 

cum mi s-a comunicat. 

 

Mai mult, din datele furnizate de A.C.B.S., în ultimii 6 ani, activitatea (burse complete, parțiale, cursuri de 

vară) constă în: 

a) 2016 =  148 bursieri, dintre care 3 pe burse doctorale; 
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b) 2017 = 120 bursieri, dintre care 5 pe burse doctorale; 

c) 2018 = 106 bursieri, dintre care 6 pe burse doctorale; 

d) 2019 = 100 bursieri, dintre care 6 pe burse doctorale; 

e) 2020 = 60 bursieri, dintre care 6 pe burse doctorale; *fond pandemic 

 

Dacă analizăm cu atenție, se poate observa, domnule ministru, o scădere a numărului de burse acordate 

între 2016-2019, nu doar după 2020, când a apărut pandemia. Așadar, în medie, discutăm despre 8-9 

angajați la 100 de bursieri/an plus funcțiile de conducere. Costurile administrative pentru oferirea a 

aproximativ 100 burse/an, luând în considerare digitalizarea procesului, sunt extrem de mici și nu justifică 

nici măcar un post de 8 ore/an. Volumul de muncă este mic spre foarte mic.  

 

Așadar, având în vedere acestea, dar și faptul că: 

 

În momentul de față, MINISTERUL EDUCAȚIEI are deja în subordine Direcția generală relații 

internaționale și afaceri europene, care are în componență alte două direcții de specialitate: 1) Direcția 

afaceri europene și 2) Direcția Parteneriate Internaționale și Români de Pretutindeni, ambele direcții 

ocupându-se de bursele studenților (cu un sprijin consistent din partea universităților), care în ultimii 5 

ani au avut ca activitate (conform datelor furnizate de Ministerul Educației): 

(a) Nr. burse alocate studenți români de pretutindeni 2016-2021 = 54.915 

(b) Nr. burse alocate studenți cetățeni străini 2016-2021 = 8939 

 

vă rog respectuos, domnule ministru, să îmi transmiteți dacă nu considerați oportună desființarea 

A.C.B.S. și preluarea tuturor atribuțiilor privind bursele în străinătate ale cetățenilor români de 

către DGRIAE de la Ministerul Educației, pentru a evita risipa costurilor suplimentare, dat fiind că, 

așa cum am menționat, A.C.B.S. nu-și justifică nici măcar un post de 8 ore/an, având în vedere 

oferirea a aproximativ 100 burse/an. 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a 

răspunsului la adresa de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Deputat 

Denisa-Elena Neagu 
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