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ACTE NECESARE 

ÎNSCRIERII LA DISERTAȚIE - 2021 
 Studentul va trimite online toate documentele de mai jos, pe adresa de e-mail  

pentru fiecare specializare în parte accesibilă la secțiunea INFO STUDENȚI  

ANEXA 1,  de pe pagina web a facultății:    

 

1. Cererea de înscriere:  ANEXA 2  

 

2. Lucrarea de DISERTAȚIE – format PDF (va fi trimisă pe 

secretariat_istorie@uab.ro de către cadrul didactic coordonator) 

 

3. Copie după Certificatul de naștere  

 

a. Absolventul va scrie: Declarație pe proprie răspundere- 

Subsemnatul(a), ........................,. posesor al CI seria……., nr. ……, având 

CNP………………….., fiul (fiica) lui ……………….şi ………….., născut (ă) la 

data de: anul….., luna….., ziua….., localitatea………, judeţul......., îmi asum 

responsabilitatea sub sancțiunea falsului în declarații prevăzut de Codul Penal 

cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele  

digitale/scanate încărcate online şi cele originale 

 

4. Copie după  actul de identitate  

 

a. Absolventul va scrie: Declarație pe proprie răspundere -   

Subsemnatul(a),........................., posesor al CI seria……., nr. ……, având 

CNP………………….., fiul (fiica) lui ………………. şi ………….., născut (ă) la 

data de: anul…..luna…..ziua….., localitatea………, judeţul......., îmi asum 

responsabilitatea sub sancțiunea falsului în declarații prevăzut de Codul Penal 

cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele  

digitale/scanate încărcate online şi cele originale 

 

5. Copie după Certificatul de Căsătorie sau alte documente care 

modifică/completează numele absolventului (dacă este cazul)  
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a. Absolventul va scrie: Declarație pe proprie răspundere - 

Subsemnatul(a),........................., posesor al CI seria……. nr. ……, având 

CNP………………….., fiul (fiica) lui ……………….şi ………….., născut (ă) la 

data de: anul…..luna…..ziua….., localitatea………, judeţul......., îmi asum 

responsabilitatea, sub sancțiunea falsului în declarații prevăzut de Codul Penal, 

cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele  

digitale/scanate încărcate online şi cele originale 

 

6. Completarea anexei despre Informare GDPR și declarația de 

consimțământ : ANEXA 3  

 

7. Copie după Diploma de Licență-se va face de către secretarul facultății, 

nefiind necesară prezența fizică a absolventului 

 

8. Documentul justificativ al efectuării plății taxei administrative de 

înscriere achitate prin transfer bancar. 

 

Pentru înscrierea la examenul de DISERTAȚIE: 

- Absolvenții promoției curente (2021) achită taxa administrativă, în 

cuantum de 100 lei. 

- Abslovenții promoțiilor anterioare achită 600 lei (50 lei x 10 credite + 

100 lei taxa administrativă) 

 

Detalii pentru plată:   

 

Beneficiar: UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA   

Cod fiscal al instituţiei: 5665935 

 Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX 

Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia  

Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona:  

CNP-ul, numele şi prenumele studentului, cu mențiunea: ÎNSCRIERE 

DISERTAȚIE   

 

 

ANEXA%203_Informare%20GDPR%20licenta%20si%20disertație%20-%202020.docx

