
Ordonanţă nr. 5 din 29/01/2009
privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din

Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate

Publicat în Monitorul Oficial nr. 60 din 30/01/2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. XI din Legea nr.
306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1. - Studentii din institutiile de invatamant superior de stat si particular acreditate, care urmeaza studii
universitare de licenta si studii universitare de masterat la zi, pot beneficia, la cerere, de credite bancare pentru
acoperirea taxelor de studii si pentru alte cheltuieli legate de desfasurarea studiilor.

Art. 2. - Se infiinteaza Agentia de Credite pentru Studentii din Institutiile de Invatamant Superior de Stat si
Particular Acreditate, denumita in continuare Agentia, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. G-ral Berthelot nr. 28-
30, sectorul 1, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea
Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Art. 3. - Agentia indeplineste urmatoarele atributii principale:
1. Elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii:
a) normele metodologice de constituire a fondului de creditare;
b) metodologia privind cuantumul si conditiile de acordare si rambursare a creditelor;
c) alte reglementari necesare organizarii si functionarii sistemului de creditare.
2. Asigura managementul sistemului de creditare pentru studenti.
Art. 4. -

(1) Conducerea Agentiei este asigurata de un director executiv.
(2) Directorul executiv este numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii, pe baza de concurs

organizat in conditiile legii, si are calitatea de ordonator tertiar de credite.
(3) Atributiile directorului executiv si ale consiliului de conducere se stabilesc prin regulamentul de organizare si

functionare al Agentiei, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
Art. 5. -

(1) Finantarea Agentiei se asigura din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

(2) Veniturile proprii ale Agentiei se obtin din: prestari de servicii, realizarea de programe din fonduri externe,
donatii, sponsorizari si alte venituri legal constituite.

(3) Numarul maxim de posturi aprobat pentru Agentie este de 30, cu incadrarea in numarul maxim de posturi
aprobat pentru Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru institutiile din subordine finantate din venituri
proprii si din alocatii de la bugetul de stat. In cadrul acestui numar de posturi, prin ordin al ministrului educatiei,
cercetarii si inovarii, se pot infiinta, in centrele universitare, filiale fara personalitate juridica ale Agentiei.

(4) In indeplinirea atributiilor sale, Agentia poate sa utilizeze colaboratori externi, specialisti in domeniu, in
calitate de experti, remunerati in conditiile legii.

Art. 6. - In anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului
Educatiei, Cercetarii si Tineretului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 277 din 25 aprilie 2007,
cu modificarile si completarile ulterioare, dupa punctul XX se introduce un nou punct, punctul XXI, cu urmatorul
cuprins:

"XXI. - Agentia de Credite pentru Studentii din Institutiile de Invatamant Superior de Stat si Particular Acreditate
- Venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat."

Art. 7. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta Guvernului nr. 105/1998 privind
acordarea de credite bancare pentru studentii din institutiile de invatamant superior de stat si particular,
acreditate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, aprobata cu modificari
prin Legea nr. 193/1999.
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                                                Contrasemneaza:
---------------

                    Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii,
                                              Ecaterina Andronescu
                               Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

       Marian Sarbu
                                         Ministrul finantelor publice,
                                                 Gheorghe Pogea

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.
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