AGENȚIA DE CREDITE ȘI
BURSE DE STUDII
Anexe la Decizia nr. 52/29.08.2016,
completată cu Decizia nr. 21/28.06.2018
INSTRUCȚIUNI
privind acordarea adeverinței necesare la Ambasada României de la
Washington în vederea obținerii ”No Objection Statement”
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 și Cercetării – 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;
- cerere privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal pentru persoanele care solicită adeverințe;
- 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).
Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17
www.roburse.ro

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.

Pagina 2 din 6

CERERE
privind eliberarea unei adeverințe necesară la
Ambasada României la Washington
Subsemnatul/-a, _________________________________________________,
identificat/-ă prin B.I. / C.I. seria ________, nr. ________________, eliberat/ă de
____________________________________, la data de _______________________,
având C.N.P. _________________________, cu pașaport seria ________________,
data expirării ____________________________, cu domiciliul stabil în localitatea
____________________________,

comuna

________________________,

satul

________________________, str. ________________________, nr. ______, bl.
______, sc. ______, et. ______, ap. ______, județul/sectorul __________________,
vă rog să-mi eliberați o adeverință care să ateste că nu am datorii față de Ministerul
Educației

și

Cercetării,

necesară

la

Ambasada

României

la

Washington

(http://washington.mae.ro: ”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”).

Aduc următoarele precizări:
-

data și anul plecării din țară _______________________________________ ;

-

funcția și locul de muncă la data plecării din țară ______________________
_______________________________________________________________ ;

-

situația studiilor mele la momentul plecării din țară (student, absolvent de liceu,
facultate, universitate și anul în care a absolvit)

________________________

______________________________________________________________ ;
Doresc ca adeverința să fie:
ridicată de la sediul A.C.B.S. de mine sau de o persoană delegată – precizez
numele persoanei delegate __________________________________________ ;
ridicată de un curier ale cărui costuri vor fi suportate de mine;
trimisă prin poștă, cu confirmare de primire, la următoarea adresă din
România: localitatea _____________________, comuna __________________,
satul _____________________, str. ____________________, nr. ______, bl. ______,
sc. ______, et. ______, ap. ______, județul/sectorul __________________, cod
poștal _________________.
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Atașez prezentei următoarele documente:
-

în original, declarația 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

care

se

găsește

pe

site-ul

www.roburse.ro, la secțiunea Adeverințe (declarația trebuie întocmită în
fața unui notar din România sau la Consulatul României din S.U.A.);
-

cererea privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal pentru persoanele care solicită adeverințe;

-

copia paginilor 1 - 4 și a paginii cu viza S.U.A. din pașaport;

-

copia chitanței sau a ordinului de plată, prin care s-a achitat taxa pentru
eliberarea adeverinței*.

*A se vedea informațiile de pe site-ul www.roburse.ro, secțiunea Adeverințe.

Date de contact:
Mobil ________________________________
E-mail _______________________________
Data

Semnătura
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Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
pentru persoanele care solicită adeverințe
Subsemnatul/-a, _________________________________________________,
identificat/-ă prin B.I. / C.I. seria ________, nr. ________________, eliberat/ă de
____________________________________, la data de _______________________, având
C.N.P.

_________________________,

_______________________________,

cu
comuna

domiciliul

stabil

în

localitatea

__________________________,

satul

________________________, str. ______________________________, nr. _______, bl.
_________, sc. _______, apt. _______, în baza Regulamentului nr. 679/2016, privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, a
Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date, cu completările și modificările
ulterioare, a art. 4 din O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la
nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte
normative, sunt de acord să furnizez Agenției de Credite și Burse de Studii datele mele cu
caracter personal așa cum sunt definite ele în legislația în vigoare și îmi exprim
consimțământul expres referitor la:
a)

furnizarea de către Agenția de Credite și Burse de Studii a datelor mele cu caracter

personal către persoanele implicate în procesul de elaborare a adeverinței solicitate;
b)

preluarea de către Agenția de Credite și Burse de Studii a datelor mele cu caracter

personal, de la alte autorități sau instituții publice din țară și din străinătate;
c)

stocarea de către A.C.B.S. a datelor mele cu caracter personal furnizate, în

conformitate cu legislația în vigoare.
Am luat cunoștință de faptul că pot reveni oricând asupra acestui consimțământ.
Date de contact:
Mobil ________________________________
E-mail _______________________________
Data

Semnătura
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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 și Cercetării 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.C.
Dau prezenta declarație spre a-mi servi la Ministerul Educației și Cercetării.
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 și Cercetării 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.C.
Dau prezenta declarație spre a-i servi numitului / numitei ............................
la Ministerul Educației și Cercetării.
Tehnoredactată și autentificată la Biroul Notarului Public ............................
........................., azi, .................... (data autentificării prezentului act) , în .......
exemplare, din care un exemplar s-a eliberat părții.
Semnătura,
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