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Documentele pentru eliberarea de adeverinte necesare  

la Ambasada României de la Washington prin care sa se ateste ca o persoana nu are datorii 

(contract) fata de M.E.N. 

 
I) Petentul sau persoana delegata de catre petent trebuie sa depuna personal sau prin posta, la 

Agentia de Credite si Burse de Studii, în Str. Caransebes nr. 1, et. 7, sector 1, Bucuresti 

(Cladirea I.G.R.), un dosar care cuprinde urmatoarele documente: 

 

1. Cerere întocmita de petent cu urmatoarele date personale: 

- numele, prenumele; 

- data si anul plecarii din tara; 

- situatia studiilor petentului la momentul plecarii din tara (student, absolvent de liceu, facultate, 

universitate si anul în care a absolvit); 

- adresa din România la care solicitati sa vi sa trimita raspunsul prin posta; 

- functia si locul de munca la data plecarii din tara; 

- motivul pentru care se solicita eliberarea adeverintei; 

- date de contact (nr. telefon, adresa e-mail) 

- date de contact ale persoanei imputernicite(daca este cazul). 

 

2. Declaratie pe propria raspundere a petentului sau a unei rude de gradul I sau a unei persoane 

împuternicite, autentificata la biroul notarului public, în original, conform modelului atasat (declaratia trebuie 

întocmita în fata unui notar din România sau la Consulatul Romaniei din S.U.A.). 

 

3. Copie xerox a pasaportului (paginile 1 - 4 si pagina cu viza S.U.A). 

 

4. Copia chitantei sau a ordinului de plata, prin care s-a achitat taxa pentru eliberarea adeverintei 

(150 lei pentru eliberarea adeverintei în termen de 30 zile de la data depunerii documentelor la Agentia de 

Credite si Burse de Studii sau 210 lei pentru eliberarea adeverintei în regim de urgenta, adica în termen de 3 

zile lucratoare de la data depunerii documentelor la Agentia de Credite si Burse de Studii). 

 

Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebes nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucuresti, sau 

prin virament bancar, utilizând urmatoarele coordonate: 

Beneficiar: Agentia de Credite si Burse de Studii 

      Cod fiscal: 26318777 

                  CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 

                  Deschis la Trezoreria sector 1, Bucuresti. 

 

II) Adeverinta solicitata poate fi transmisa prin posta, la adresa din România mentionata în cerere sau 

poate fi ridicata personal de la Agentia de Credite si Burse de Studii, în termen de 30 zile de la data depunerii 

dosarului complet la Agentia de Credite si Burse de Studii.  

Adeverinta se elibereaza, în caz de urgenta, în termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii 

dosarului complet la Agentia de Credite si Burse de Studii. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODEL DECLARATIE 

(daca este data de petent) 

 

Subsemnatul(a), ………………......................., cetatean român, domiciliat(a) în 

…………………………..,posesor (posesoare) a B.I ./C.I. seria…....... nr. ……………., eliberat(a) de 

………………................. la data de………………….., CNP .........................................., declar pe propria 

raspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la fals în declaratii, ca am plecat la data de 

……………………. în S.U.A. si ca am beneficiat/nu am beneficiat de bursa de studii în strainatate din partea 

Ministerului Educatiei Nationale si am încheiat/nu am încheiat niciun contract cu acesta privind întoarcerea în 

tara pentru valorificarea cunostintelor dobândite în urma stagiului de studii/cercetare efectuat în S.U.A. si în 

prezent am/nu am obligatii contractuale fata de M.E.N. 

Dau prezenta declaratie spre a-mi servi la Ministerul Educatiei Nationale. 

 

Tehnoredactata si autentificata la BNP ............................, azi, data autentificarii prezentului act, în 

…….exemplare din care un exemplar s-a eliberat partii. 

 

Semnatura, 

 

 

 

 

MODEL DECLARATIE 

(daca este data de o ruda de gradul I sau de o persoana împuternicita de petent) 

 

Subsemnatul(a), ……………………............................, cetatean român, domiciliat(a) în 

………………….., posesor (posesoare) a B.I ./C.I. seria…....... nr. ……………., eliberat(a) de 

………………................. la data de………………….., CNP ..........................................., în calitate de 

parinte/împuternicit, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la fals în declaratii, solicit 

întocmirea si autentificarea urmatorului înscris: 

Declar pe propria raspundere ca ..............................................., având domiciliul în 

…………………..,posesor (posesoare) a B.I ./C.I. seria…....... nr. ………., eliberat(a) de 

………………............... la data de………………….., CNP ............................................, a plecat la data de 

………………. în S.U.A. si ca a beneficiat/nu a beneficiat de bursa de studii în strainatate din partea 

Ministerului Educatiei Nationale si a încheiat/nu a încheiat niciun contract cu acesta privind întoarcerea în tara 

pentru valorificarea cunostintelor dobândite în urma stagiului de studii/cercetare efectuat în S.U.A. si în 

prezent are/nu are obligatii contractuale fata de M.E.N. 

Dam prezenta declaratie spre a-i servi numitului ................................... la Ministerul Educatiei 

Nationale. 

 

Tehnoredactata si autentificata la BNP ......................, azi, data autentificarii prezentului act, în …….. 

exemplare din care un exemplar s-a eliberat partii. 

 

Semnatura, 
 


