
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Facultatea ________________________ 
Anul universitar  2022-2023 
 
 

A D E V E R I N Ţ Ă 
 

    Se  adevereşte  prin  prezenta  că  studentul(a) _____________________ 

_____________________________________________________________  s-a 

înscris în anul ______ de studiu, programul de studii______________________ 

______________________________având următoarele coordonate: 

   * forma de învăţământ:  cu frecvență/  învăţământ la distanţă /  

  cu frecvenţă redusă  
 

   * ciclul de studii:  universitare de licenţă / universitare de master  
 

   *statutul financiar:  buget/ taxă/ cont propriu lei (CPL)/ cont propriu 

valutar (CPV)/  bursier al statului român/ cont propriu nevalutar (CPNV) 
 

   *statutul academic: 

  promovat (integralist) 

  promovat în anul următor cu credite restante 

  repetent în același an de studiu 

  amânat pentru finalizarea în anul universitar viitor a anului de studiu curent 

  întrerupere temporară a studiilor 

  înscris în anul complementar, conf. cu art. 32 din RAUS 

  reînscris în anul complementar, conf. cu art. 32 din RAUS 

  reînmatriculat / înmatriculat în an superior ( continuare de studii/  a II-a 
facultate) 

  beneficiar al mobilității în cadrul universității/  beneficiar al mobilității din 
alt centru universitar. 
 

    Prezenta s-a eliberat la cerere. 
    Termen de valabilitate __________________________. 
 

Decan,                                   Secretar șef facultate, 

 
Data______________ 

*secretarul facultăţii va bifa varianta corectă 

 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Facultatea ________________________ 
Anul universitar  2022-2023 
 
 

A D E V E R I N Ţ Ă 
 

    Se  adevereşte  prin  prezenta  că  studentul(a) _____________________ 

_____________________________________________________________  s-a 

înscris în anul ______ de studiu, programul de studii______________________ 

______________________________având următoarele coordonate: 

   * forma de învăţământ:  cu frecvență/  învăţământ la distanţă /  

  cu frecvenţă redusă  
 

   * ciclul de studii:  universitare de licenţă / universitare de master  
 

   *statutul financiar:  buget/ taxă/ cont propriu lei (CPL)/ cont propriu 

valutar (CPV)/  bursier al statului român/ cont propriu nevalutar (CPNV) 
 

   *statutul academic: 

  promovat (integralist) 

  promovat în anul următor cu credite restante 

  repetent în același an de studiu 

  amânat pentru finalizarea în anul universitar viitor a anului de studiu curent 

  întrerupere temporară a studiilor 

  înscris în anul complementar, conf. cu art. 32 din RAUS 

  reînscris în anul complementar, conf. cu art. 32 din RAUS 

  reînmatriculat / înmatriculat în an superior ( continuare de studii/  a II-a 
facultate) 

   beneficiar al mobilității în cadrul universității/  beneficiar al mobilității din alt 
centru universitar 
 

    Prezenta s-a eliberat la cerere. 
    Termen de valabilitate __________________________. 
 

Decan,                                   Secretar șef facultate, 

 
Data______________ 

*secretarul facultăţii va bifa varianta corectă 



 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
 
 

A D E V E R I N Ţ Ă 
 

    Se  adevereşte  prin  prezenta  că  studentul(a) _____________________ 

_____________________________________________, s-a înscris în anul de 

studiu______, programul de studii____________________________________,  

anul universitar 2022-2023, forma de finanţare buget / taxă la Facultatea 

_______________________________________________________________   

ciclul de studii:  universitare de licenţă /  universitare de master. 

    Adeverința se eliberează pentru a-i servi la ________________________. 

 

Decan,                                   Secretar șef facultate, 

 

 

Data______________ 
 

 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
 
 

A D E V E R I N Ţ Ă 
 

    Se  adevereşte  prin  prezenta  că  studentul(a) _____________________ 

_____________________________________________, s-a înscris în anul de 

studiu______, programul de studii____________________________________,  

anul universitar 2022-2023, forma de finanţare buget / taxă la Facultatea 

_______________________________________________________________   

ciclul de studii:  universitare de licenţă /  universitare de master. 

    Adeverința se eliberează pentru a-i servi la ________________________. 

 

Decan,                                   Secretar șef facultate, 

 

 

Data______________ 
 

 
 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
 
 

A D E V E R I N Ţ Ă 
 

    Se  adevereşte  prin  prezenta  că  studentul(a) _____________________ 

_____________________________________________, s-a înscris în anul de 
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_______________________________________________________________   
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Data______________ 
 

 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
 
 

A D E V E R I N Ţ Ă 
 

    Se  adevereşte  prin  prezenta  că  studentul(a) _____________________ 

_____________________________________________, s-a înscris în anul de 
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anul universitar 2022-2023, forma de finanţare buget / taxă la Facultatea 

_______________________________________________________________   

ciclul de studii:  universitare de licenţă /  universitare de master. 

    Adeverința se eliberează pentru a-i servi la ________________________. 

 

Decan,                                   Secretar șef facultate, 

 

 

Data______________ 
 



 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Anul universitar  2022-2023 
Nr. înreg. _____________                                                      DECAN, 

                                         L.S. 
 

 
BON DE REPARTIZARE ÎN CĂMIN 

 
     Studentul ______________________________ înscris în anul de studiu 

__________ forma de finanţare buget / taxă la Facultatea ____________ 

_____________________________________ ciclul de studii universitare de 

licenţă / universitare de master este repartizat în căminul ___________ 

camera ___________. 

 
 

ŞEFUL COMISIEI DE REPARTIZARE, 

 

 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Anul universitar  2022-2023 
Nr. înreg. _____________                                                      DECAN, 

                                         L.S. 
 

 
BON DE REPARTIZARE ÎN CĂMIN 

 
     Studentul ______________________________ înscris în anul de studiu 

__________ forma de finanţare buget / taxă la Facultatea ____________ 

_____________________________________ ciclul de studii universitare de 

licenţă / universitare de master este repartizat în căminul ___________ 

camera ___________. 

 
 

ŞEFUL COMISIEI DE REPARTIZARE, 

 

 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Anul universitar  2022-2023 
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                                         L.S. 
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_____________________________________ ciclul de studii universitare de 
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ŞEFUL COMISIEI DE REPARTIZARE, 

 

 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Anul universitar  2022-2023 
Nr. înreg. _____________                                                      DECAN, 

                                         L.S. 
 

 
BON DE REPARTIZARE ÎN CĂMIN 

 
     Studentul ______________________________ înscris în anul de studiu 

__________ forma de finanţare buget / taxă la Facultatea ____________ 

_____________________________________ ciclul de studii universitare de 

licenţă / universitare de master este repartizat în căminul ___________ 

camera ___________. 

 
 

ŞEFUL COMISIEI DE REPARTIZARE, 

 
 



 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

 

Facultatea ________________________________________ 

 

   Studentul ______________________________________________, repetent/ 

 înscris în anul complementar în anul _____ de studiu, programul de studii 

_____ __________________________________ va plăti __________lei ce 

reprezintă tranşa I/tranşa II/tranșa III din taxa de şcolarizare. 

    Taxa de şcolarizare pentru anul univ. 2022/2023 este de ___________lei.    

                                              

Secretar facultate, 

 
 

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

 

Facultatea ________________________________________ 

 

   Studentul ______________________________________________, repetent/ 

 înscris în anul complementar în anul _____ de studiu, programul de studii _____ 

__________________________________ va plăti __________lei ce reprezintă 

tranşa I/tranşa II/tranșa III din taxa de şcolarizare. 

    Taxa de şcolarizare pentru anul univ. 2022/2023 este de ___________lei.    

                                              

Secretar facultate, 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

 

Facultatea ________________________________________ 

 

   Studentul ______________________________________________, repetent/ 

 înscris în anul complementar în anul _____ de studiu, programul de studii 

_____ __________________________________ va plăti __________lei ce 

reprezintă tranşa I/tranşa II/tranșa III din taxa de şcolarizare. 

    Taxa de şcolarizare pentru anul univ. 2022/2023 este de ___________lei.    

                                              

Secretar facultate, 

 
 

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

 

Facultatea ________________________________________ 

 

   Studentul ______________________________________________, repetent/ 

 înscris în anul complementar în anul _____ de studiu, programul de studii _____ 

__________________________________ va plăti __________lei ce reprezintă 

tranşa I/tranşa II/tranșa III din taxa de şcolarizare. 

    Taxa de şcolarizare pentru anul univ. 2022/2023 este de ___________lei.    

                                              

Secretar facultate, 

 
 

 


