
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI 

BIROUL CSUD 

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

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

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

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

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

eliberarea actelor în original aflate în dosarul personal de la Biroul CSUD. 

Menţionez că m-am înscris la studii universitare de doctorat, în Domeniul de doctorat                     

................................................................................................................................................

............................................................., forma de învăţământ .................................., în anul 

...................../.................... şi am fost exmatriculat de la studii universitare de doctorat cu 

decizia de exmatriculare nr...................../..............................................pe urmatoarele 

motive………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….................................................... 

NOTĂ DE LICHIDARE 

                           Departamentul Debit Semnătura/ Ștampila Data 

1. Secretariat BURSE ( imobil Str. 
G-ral Budișteanu nr. 19, etraj 1 , 
în cadrul  Facultatea de Arte 
Decorative și Design) 

   

2. Departamentul ECONOMIC – 
CONTABILITATE (imobil Str. G-ral 
Budișteanu nr. 19, PARTER) 

   

3.  BIBLIOTECĂ ( IMOBIL CĂMINUL 
UNARTE – STR. OCCIDENTULUI 
NR. 18) 

   

 

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

domiciliat(ă) în ....................................................................................................................., 
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eliberată de ........................................................................................................., la data de 

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

eliberarea actelor în original aflate în dosarul personal de la Biroul CSUD. 

Menţionez că m-am înscris la studii universitare de doctorat, în Domeniul de doctorat                     

................................................................................................................................................

............................................................., forma de învăţământ .................................., în anul 

...................../.................... şi am fost exmatriculat de la studii universitare de doctorat cu 

decizia de exmatriculare nr...................../..............................................pe urmatoarele 

motive………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….................................................... 
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                           Departamentul Debit Semnătura/ Ștampila Data 
1. Secretariat  BURSE ( imobil Str. 

G-ral Budișteanu nr. 19, etraj 1 , 
în cadrul  Facultatea de Arte 
Decorative și Design) 

   

2. DIRECȚIA ECONOMIC – 
CONTABILITATE (imobil  Str. G-ral 
Budișteanu nr. 19, PARTER) 

   

3. BIBLIOTECĂ ( IMOBIL CĂMINUL 
UNARTE – STR. OCCIDENTULUI 
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Precizăm că ordinea în care trebuie să vă prezentaţi la structurile înscrise în Nota de 

lichidare este cea menţionată în formular. 

 

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


