AGENȚIA DE CREDITE ȘI
BURSE DE STUDII

D E C I Z I A nr. 13/19.07.2021
În baza H.G. nr. 1402/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de
Credite și Burse de Studii, cu modificările ulterioare;
În baza 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;
În baza informațiilor de pe site-ul https://washington.mae.ro privind Scrisoarea ”noobjection” / No objection statement;
În baza O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și
funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii;
În baza art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Educației, cu modificările ulterioare;
Directorul General al Agenției de Credite și Burse de Studii
emite prezenta decizie:
Art. 1. Se aprobă instrucțiunile în vederea eliberării de către A.C.B.S. a unei adeverințe care
să ateste că o persoană nu a beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, acordată de Ministerul
Educației, prin A.C.B.S., pentru programul pentru care a obținut viza J1 și nu a încheiat un contract
cu Ministerul Educației, prin A.C.B.S., privind întoarcerea în România, în scopul fructificării
rezultatelor pregătirii efectuate în S.U.A. - adeverință necesară la Ambasada României la
Washington, prezentate în Anexa nr. 1 la prezenta decizie.
Art. 2. Se aprobă modelul declarațiilor pe propria răspundere, necesare pentru eliberarea de
către A.C.B.S. a adeverinței cerute la Ambasada României la Washington, prezentate în Anexa nr. 2
la prezenta decizie.
Art. 3. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru persoanele care
solicită adeverințe va fi cel din Anexa 3 la Decizia nr. 23/14.07.2020.
Art. 4. Se aprobă modelul adeverinței eliberate de A.C.B.S., prezentat în Anexa nr. 3 la
prezenta decizie.
Art. 5. Prezenta decizie intră in vigoare la data semnării, dată la care se anulează prevederile
Deciziei nr. 52/29.08.2016, completată cu Decizia nr. 21/28.06.2018.
Art. 6. Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de personalul A.C.B.S..
Maria – Magdalena JIANU
Director General

Întocmit,
Consilier Ecaterina Bodeanu
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AGENȚIA DE CREDITE ȘI
BURSE DE STUDII

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 13/19.07.2021
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 – Agenția de Credite și Burse de Studii din
care să rezulte că o persoană nu a beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, acordată de Ministerul
Educației, prin A.C.B.S., pentru programul pentru care a obținut viza J1 și nu a încheiat un contract
cu Ministerul Educației, prin A.C.B.S., privind întoarcerea în România, în scopul fructificării
rezultatelor pregătirii efectuate în S.U.A. (nu mai veche de 1 an față de data cererii pentru "noobjection").
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 atașat, completată și semnată de petent/-ă (documentul poate fi
transmis și on-line, pe adresa de e-mail a A.C.B.S.);
- 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 la prezenta decizie (declarația trebuie întocmită în fața unui notar public din
România sau la Consulatele României din S.U.A.) – documentul trebuie depus sau
transmis în original;
- consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, completată și semnată de
petent/-ă (documentul poate fi transmis și on-line, pe adresa de e-mail a A.C.B.S.);
- copia paginilor 1 - 4 și a paginii cu viza S.U.A. din pașaportul valabil (documentul poate fi
transmis și on-line, pe adresa de e-mail a A.C.B.S.);
- copia chitanței sau a ordinului de plată, prin care s-a achitat taxa pentru eliberarea adeverinței
(documentul poate fi transmis și on-line, pe adresa de e-mail a A.C.B.S.); pentru cuantumul
taxei a se vedea site-ul www.roburse.ro.
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 un an de la data emiterii.
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 de
valabilitate aferentă originalului pentru care se cere eliberarea duplicatului, fără a fi plătită o altă taxă.
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AGENȚIA DE CREDITE ȘI
BURSE DE STUDII

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

_____________________________________,

comuna

stabil

în

localitatea

________________________________,

satul ________________________, str. ________________________, nr. ______, bl. ______, sc.
______, et. ______, ap. ______, județul/sectorul __________________, vă rog să-mi eliberați o
adeverință care să ateste că nu am beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, acordată de
Ministerul Educației, prin A.C.B.S., pentru programul pentru care am obținut viza J1 și nu am
încheiat un contract cu Ministerul Educației, prin A.C.B.S., privind întoarcerea în România, în
scopul fructificării rezultatelor pregătirii efectuate în S.U.A.
Doresc ca adeverința să fie:
ridicată de la sediul A.C.B.S. de mine sau de o persoană delegată;
numele persoanei delegate ________________________________________ și datele de contact
ale acesteia: telefon ___________________________, e-mail __________________;
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

_________________.
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AGENȚIA DE CREDITE ȘI
BURSE DE STUDII

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.) – anexa 2 din prezenta
decizie;

-

consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru persoanele care solicită
adeverințe - Anexa 3 la Decizia nr. 23/14.07.2020;

-

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 petent/-ă:

Mobil ________________________________

E-mail _______________________________

Data
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Anexa 3 la Decizie nr. 23/14.07.2020
Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
pentru persoane care solicită adeverințe de la A.C.B.S.
Subsemnatul/-a, _________________________________________________, identificat/-ă prin B.I. / C.I. seria
________, nr. ________________, eliberat/ă de ____________________________________, la data de
_______________________, având C.N.P. _________________________, cu domiciliul stabil în localitatea
_______________________________, comuna __________________________, satul ________________________, str.
______________________________, nr. _______, bl. _________, sc. _______, apt. _______,
în baza Regulamentului U.E. nr. 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal, a Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi
pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, a 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, a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), referitor la:
1. Furnizarea către Agenția de Credite și Burse de Studii a datelor mele cu caracter personal, așa cum sunt definite ele în
legislația în vigoare:
sunt de acord
nu sunt de acord
2. Exprimarea consimțământului expres referitor la prelucrarea datelor după cum urmează:
a) furnizarea de către Agenția de Credite și Burse de Studii a datelor mele cu caracter personal către persoanele implicate
în eliberarea adeverințelor, a celor implicate în operațiunile financiar contabile legate de eliberarea adeverințelor, către
alte organisme internaționale, autorități sau instituții publice naționale și internaționale, în vederea desfășurării
activităților legate de eliberarea adeverințe solicitate:
sunt de acord
nu sunt de acord
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 în vederea bunei desfășurări a activității legate de eliberarea adeverințelor:
sunt de acord
nu sunt de acord
c) stocarea de către A.C.B.S. a datelor mele cu caracter personal furnizate, în conformitate cu legislația în vigoare:
sunt de acord
nu sunt de acord
Am luat cunoștință de faptul că pot reveni oricând asupra acestui consimțământ, prin anunțarea prealabilă, în
scris, a Agenției de Credite și Burse de Studii.
Date de contact:
Mobil ________________________________
E-mail _______________________________

Data
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Anexa nr. 2 la Decizia nr. 13/19.07.2021
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 Codului
Penal cu privire la falsul în declarații, că am plecat la data de ......................... în S.U.A. și că nu am
beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, acordată de Ministerul Educației, prin A.C.B.S., pentru
programul pentru care am obținut viza J1 și nu am încheiat un contract cu Ministerul Educației, prin
A.C.B.S., privind întoarcerea în România, în scopul fructificării rezultatelor pregătirii efectuate în
S.U.A.
Dau prezenta declarație spre a-mi servi la eliberarea unei adeverințe de către Agenția de
Credite și Burse de Studii, Ministerul Educației.

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. ...... DIN ............ la notarul public
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 Codului 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., nu a beneficiat de
finanțare de la bugetul de stat, acordată de Ministerul Educației, prin A.C.B.S., pentru programul
pentru care a obținut viza J1 și nu a încheiat un contract cu Ministerul Educației, prin A.C.B.S.,
privind întoarcerea în România, în scopul fructificării rezultatelor pregătirii efectuate în S.U.A..
Dau prezenta declarație spre a-i servi la eliberarea unei adeverințe de către Agenția de Credite
și Burse de Studii, Ministerul Educației.

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. ...... DIN ............ la notarul public
Semnătura,
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