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UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 
 

 

Se aprobă Rector 

_________________________ 

 
 

Nr./Data________/_______________ 

 

 

Către Rectorul  Univers i tăț i i ,  
 

Subsemnatul/a ________________________________________________________,  
                                                 (numele de familie, inițiala tatălui și toate prenumele din certificatul de naștere) 

născut/ă în anul |__|__|__|__|, luna |__|__|, ziua |__|__|, în localitatea ____________________, 

judeţul _____________________________________, țara_____________________________, 

absolvent/ă al/a Universității Adventus din Cernica, programul de studii  

____________________________________________________, promoția _______/______, 

anul înmatriculării_________________, cu examen de finalizare a studiilor promovat în 

sesiunea (luna și anul) ________________________, vă rog să-mi aprobați eliberarea pe bază de 

procură notarială/împuternicire avocațială, Diploma de licență și Suplimentul la diplomă. 

Pentru ridicarea actelor și documentelor solicitate se va prezenta 

dl/dna___________________________________________________, legitimat/ă cu |__| C.I. /  

|__| Pașaport, seria ______, nr.______________. 

Motivul pentru care nu se prezintă titularul:__________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

Anexez prezentei cereri următoarele documente: 
(1) |__| Procură autentificată la notariat (în original/ împuternicire avocațială în copie certificată cu originalul în 

care să menționeze în mod expres faptul că împuternicitul vine la Universitatea Adventus și poate ridica acte de 

studii, iar pentru titularii cu reședința în străinătate, procura trebuie să fie supralegalizată sau apostilată. În cazul în 

care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica în procură numele 

avut în timpul studiilor; 

(2) |__| C.I. sau pașaport valabil, în original, al împuternicitului;  

(3) |__| 2 fotografii ale titularului diplomei, realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă, color, format 3 x 4 cm 

(dacă nu au fost depuse la dosarul de licență / dacă nu corespund cerințelor):  

(4) |__| Chestionarul ALUMNI (privind inserția socio-economică și continuarea studiilor) (Persoana împuternicită 

trebuie să prezinte chestionarul completat de titularul actelor de studii.); 

(5) |__| Dacă este cazul, dovada achitării taxei de arhivare, pentru diplomele care nu au fost ridicate în termen de 3 

ani de la absolvire. 

 

Menționez că pot fi contactat(ă) prin tel. ________________, e-mail ____________________, 

  
 

Data: ____________________  Semnătura:__________________________ 

 

 

 

NOTĂ: Procura notarială / împuternicire avocațială și cererea adresată rectorului pot fi transmise în prealabil, pentru verificare și aprobare, pe 

email, în format scanat PDF, la adresa secretariat@uadventus.ro. 

 


