AGENŢIA DE CREDITE ŞI
BURSE DE STUDII

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 52/29.08.2016
INSTRUCȚIUNI
1. Cetățenii români care doresc schimbarea vizei de tip J1 trebuie să obțină de
la Ambasada României la Washington un document numit ”No Objection
Statement”.
2. În vederea eliberării acestui document, Ambasada României de la
Washington solicită, printre alte documente, și o adeverință de la Ministerul
Educației Naționale – Agenția de Credite și Burse de Studii din care să rezulte dacă
programul pentru care a fost obținută viza J1 a fost finanțat din bugetul de stat și
dacă există sau nu un contract privind întoarcerea în România, pentru fructificarea
rezultatelor pregătirii efectuate în S.U.A. (nu mai veche de 1 an față de data cererii
pentru "no-objection").
”A letter from the Romanian National Ministry of Education (Bucharest) stating
that the applicant has not been granted any scholarship to study in the US, not
older than 1 year from the date of issue”.
3. Pentru a primi adeverința emisă de A.C.B.S., petentul/-a trebuie să depună
sau să transmită la A.C.B.S. un dosar conținând următoarele documente:
- cerere tip, conform modelului din Decizia nr. 43/25.08.2016, completată și
semnată de petent/-ă;
- în original, declarație pe propria răspundere a solicitantului/-ei sau a unei
rude de gradul I sau a unei persoane împuternicite, autentificată la biroul
notarului public, conform modelului prezentat în Anexa nr. 2 (declarația
trebuie întocmită în fața unui notar public din România sau la Consulatele
României din S.U.A.);
- copia paginilor 1 - 4 și a paginii cu viza S.U.A. din pașaportul valabil;
- copia chitanței sau a ordinului de plată, prin care s-a achitat taxa pentru
eliberarea adeverinței (pentru cuantumul taxei a se vedea site-ul
www.roburse.ro).
3.1. Cererea tip și copiile documentelor pot fi transmise și on-line, pe adresa de
e-mail a A.C.B.S.
3.2. Declarația pe propria răspundere trebuie depusă sau transmisă în original la
sediul A.C.B.S.
4. Adeverința emisă de A.C.B.S., în original, pe suport hârtie, poate fi:
- ridicată de la sediul A.C.B.S. de petent/-ă sau de o persoană delegată;
- ridicată de un curier ale cărui costuri vor fi suportate de petent/-ă;
- trimisă prin poștă, cu confirmare de primire, la o adresă din România
precizată de petent/-ă în cererea tip.
5. Adeverința este valabilă pe durata anului universitar în care a fost emisă de
A.C.B.S. (01 septembrie anul curent – 30 august anul următor).
6. În cazul pierderii sau deteriorării adeverinței emise de A.C.B.S., se poate
elibera un duplicat, în baza unei cereri făcute de petent/-ă și transmisă la A.C.B.S.
fizic sau on-line, doar în perioada aceluiași an universitar în care a fost eliberată
adeverința pierdută sau deteriorată, fără a fi plătită o altă taxă.
7. În cazul în care același petent/-ă solicită o nouă adeverință sau dacă solicită
o adeverință într-un alt an universitar, petentul/-a trebuie să depună sau să
transmită la A.C.B.S. un alt dosar.
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