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UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

 

 
FIȘĂ DE LICHIDARE  -  FINALIZARE STUDII  

Numele și prenumele1 ______________________________________________________________________, 

Data nașterii: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|, Locul nașterii _______________________________, 

Posesor al C.I. Seria |__|__|, Nr. |__|__|__|__|__|__|, eliberată de ___________________________, 

Domiciliul stabil în Loc.________________________________, Jud. ______________________, 

Str._____________________________, Nr._____Bl. _____, Et._____, Ap._____, Codul ______, 

Tel.__________________________, Email____________________________________________ 

Programul de studii/specializarea         |__| TP          |__| AS            |__| PIPP           

Anul înscrierii |__|__|__|__|, Anul absolvirii, |__|__|__|__|, Sesiunea de licență |__|__| / |__|__|__|__| 

 

ESTE NECESAR AVIZUL URMĂTOARELOR DEPARTAMENTE: 
Departament Debit 

(se precizează dacă are 

sau nu debite) 

Semnătura/ștampila 

 

Data 

Contabilitate    

Cămin    

Biblioteca    

Secretariatul facultății    

Declar pe propria răspundere că nu am alte datorii către Universitatea Adventus din Cernica. 
 

Data:___/___/__________                                      Semnătura titularului _____________________ 

 

SE COMPLETEAZĂ LA ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII: 

Astăzi, |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|, am primit următoarele acte în original / copii legalizate 

la notariat: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

 

Semnătura titularului (de primire a actelor de studii) __________________________________ 
 

Pentru eliberarea  actelor către un împuternicit al titularului se completează VERSO  

                                                 
1 Numele, toate iniţialele prenumelui tatălui şi toate prenumele absolventului se vor scrie, obligatoriu, după certificatul de naştere, 

citeţ, cu litere mari de tipar, respectând ordinea în care sunt înscrise în certificatul de naştere. (Exemplu: POP GH. I. MARIA-

IONELA (căsăt. RUSU)). 
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În cazul primirii actelor de către o persoană împuternicită (părinți, frați, soț/soție), se 

completează următoarea: 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 
 

 
Subsemnatul(a) ______________________________________________, domiciliat(ă) în 

_____________________________________________________________, legitimat(ă) cu C.I.  

Seria |__|__|, Nr. |__|__|__|__|__|__|, CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, eliberat de 

________________________________________, la data de__________________, în calitate de  

împuternicit al titularului(ei) _________________________________________________, declar 

pe propria răspundere că astăzi, |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|, am primit de la secretariatul 

Universității Adventus din Cernica următoarele acte/documente în original: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

 

Se anexează copia după actul de identitate și împuternicirea titularului/titularei. 

 

 

Semnătură împuternicit ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


