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DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR 

LICENȚĂ/DIPLOMĂ – FEBRUARIE 2022 

 

Studentul va trimite online toate documentele de mai jos, pe adresa de e-mail accesibilă la secțiunea INFO STUDENȚI de pe pagina 

web a facultății:  

1. Cererea de înscriere:  Anexa 2 PDF   

2. Lucrarea de LICENȚĂ/DIPLOMĂ – format PDF  

3. Copie după Certificatul de naștere ;  

4. Copie după  actul de identitate ;  

5. Copie după Certificatul de Căsătorie sau alte documente care modifică/completează numele absolventului (dacă este cazul)-  

- Pentru punctele 3,4,5 absolventul va complete Declaratia pe proprie răspundere- Anexa 4 

6. Completarea anexei despre informare – date prelucrare personale: Informare GDPR – 2021și DECLARATIE DE CONSIMTAMANT – finalizare studii – 

2021  - Anexa 3-PDF 

7. Copie după Diploma de Licență/Absolvire- se va face de către secretarul facultății, nefiind necesară prezența fizică a absolventului 

8. Documentul justificativ al efectuarii plății taxei administrative de înscriere achitate prin transfer bancar. Pentru înscrierea la examenul de 

LICENȚĂ/DIPLOMA - absolventii Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia care au finalizat studiile in sesiunea iulie si septembrie achita taxa 

administrativă de înscriere, în cuantum de 100 RON și numarul de credite alocat examenului de finalizare a studiilor(10 credite)x 25 lei/credit) 

 

file:///C:/Users/bianca.bara/Desktop/antet%20fsei/ANEXA%20%202_CERERE_INSCRIERE_LICENTA_DISERTATIE_2020.doc
http://fto.ro/nou/wp-content/uploads/2020/02/Informare-GDPR-licenta-si-disertatie-2020.doc
http://fto.ro/nou/wp-content/uploads/2020/02/DECLARATIE-DE-CONSIMTAMANT-finalizare-studii-2020.doc
http://fto.ro/nou/wp-content/uploads/2020/02/DECLARATIE-DE-CONSIMTAMANT-finalizare-studii-2020.doc
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detalii pentru plata:  

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 mentiunea: INSCRIERE LICENȚĂ/DIPLOMĂ 

 Absolvenții Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia care au urmat și au finalizat studiile universitare de licență/diplomă în anii universitari anteriori 

achită taxa administrativă de înscriere, în cuantum de 100 RON și numarul de credite alocat examenului de finalizare a studiilor(10 credite)x 50 lei/credit 

Nota: la ridicarea adeverințelor, absolvenții vor preda la secretariat 2 fotografii (identice) realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm 

       

 


