AGENŢIA DE CREDITE ŞI
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Anexa nr. 2 la Decizia nr. 52/29.08.2016
MODELE DECLARAȚII NOTARIALE
MODEL DECLARAȚIE
(daca este dată de petent)
Subsemnatul(a),
.....................................................................,
cetățean român, domiciliat(a) în ................................................................,
posesor (posesoare) a B.I. / C.I. seria .......... nr. ................, eliberat(a) de
........................................ la
data de .........................., având C.N.P.
......................................................., declar pe propria răspundere, cunoscând
prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că am plecat la data
de ......................... în S.U.A. și că am beneficiat/nu am beneficiat de bursă de studii
în străinătate din partea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și am
încheiat/nu am încheiat niciun contract cu acesta privind întoarcerea în țară pentru
valorificarea cunoștințelor dobândite în urma stagiului de studii/cercetare efectuat în
S.U.A. și în prezent am/nu am obligații contractuale față de M.E.N.C.Ș.
Dau prezenta declarație spre a-mi servi la Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice.
Tehnoredactată și autentificată la Biroul Notarului Public .....................................,
azi, .................... (data autentificării prezentului act), în ....... exemplare, din care un
exemplar s-a eliberat părții.
Semnătura,
MODEL DECLARAȚIE
(daca este dată de o rudă de gradul I sau de o persoană împuternicită de petent)
Subsemnatul(a),
............................................................................,
cetățean român, domiciliat(a) în ..................................................................,
posesor (posesoare) a B.I. / C.I. seria ............. nr. ......................., eliberat(a) de
............................................... la data de .............................., având C.N.P.
................................................................, în calitate de părinte/împuternicit,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, solicit
întocmirea și autentificarea următorului înscris:
Declar pe propria răspundere că domnul/-doamna ............................. (numele
persoanei care solicită adeverința), având domiciliul în ....................., posesor
(posesoare) a B.I. / C.I. seria .......... nr. ................, eliberat(a)
de
........................................ la
data de .........................., având C.N.P.
......................................................., plecat la data de ......................... în
S.U.A. și că a beneficiat/nu a beneficiat de bursă de studii în străinătate din partea
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și a încheiat/nu a încheiat niciun
contract cu acesta privind întoarcerea în țară pentru valorificarea cunoștințelor dobândite
în urma stagiului de studii/cercetare efectuat în S.U.A. și în prezent are/nu are obligații
contractuale față de M.E.N.C.Ș.
Dau prezenta declarație spre a-i servi numitului / numitei ............................
la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.
Tehnoredactată și autentificată la Biroul Notarului Public ............................
........................., azi, .................... (data autentificării prezentului act) , în .......
exemplare, din care un exemplar s-a eliberat părții.
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