
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

BIROUL ACTE DE STUDII 

 

Subsemnatul(a), ..................................................................................................................., 

domiciliat(ă) în ....................................................................................................................., 

posesor al C.I. seria ......................................., numărul ................................................., 

eliberată de ........................................................................................................., la data de 

................................................., având CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vă rog să-mi aprobaţi 

eliberarea diplomei de ............................................................ şi a anexei acesteia. 

Menţionez că am absolvit cursurile Facultăţii de 

........................................................................................ specializarea/ programul de studii 

....................................................................................................................., forma de 

învăţământ .................................., în perioada ...................../.................... şi am susţinut 

examenul de finalizare a studiilor în sesiunea ...................................................................... 

 

NOTĂ DE LICHIDARE 

Direcţia Debit Semnătura/Ştampila Data 

1. Direcţia Socială (imobil 

Stanislas Cihoschi, et. 1, sala 

5101) 

   

2. Direcţia Bibliotecă (imobil 

Ion N Angelescu, etajul 2, sala 
0216) 

   

3. Direcţia Relaţii Internaţionale 

(numai pt. studenţii străini, 

imobil Ion N Angelescu, etajul 

1, sala 0122) 

   

4. Direcţia Economică (imobil 

Stanislas Cihoschi, et. 4, sala 

5411) 

   

 

Precizăm că ordinea în care trebuie să vă prezentaţi la structurile înscrise în Nota 

de lichidare este cea menţionată în formular. 

 

Data ...............................                  Semnătura titularului................................ 
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