
Declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
în vederea decontării abonamentelor STB, anul universitar 2022/2023 

 
 
 
 

Subsemnata/Subsemnatul ________________________________________________, 

studenta/student a/al Facultății de Psihologie si Stiintele Educatiei, programul de studii 

______________________________________________, anul de studii _____________, prin 

prezenta îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea de către FACULTATEA DE 

PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI – UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, a 

următoarelor date cu caracter personal: CNP, data nașterii, CI serie și număr, Telefon, E-

mail, în scopul efectuării tuturor operațiunilor legate de decontarea abonamentelor STB în 

Universitatea din București. 

 

 
 
 
Data ______________ 
 
 
 

Semnătură _______________________ 
 

 

 

Telefon : _____________ 



Decontare abonamente STB studenți 

Universitatea din București oferă decontarea abonamentelor STB (Societatea de Transport București) pentru 

studenți. Pentru decontare sunt eligibili studenții bugetați, înmatriculați la cursuri de zi sau IF 

(invatamant cu frecventa) în vârstă de până la 26 de ani. 

Mai multe detalii privind condițiile de decontare puteți găsi în procedura atașată. 

 

Pentru decontare aveți nevoie de următoarele documente: 

 

1. Legitimația de student în original și copie (copia fata/verso se depune la decont) 

2. Cardul STB în original și copie (copia se depune la decont) 

3. Bonul fiscal de achiziționare a abonamentului în original, ștampilat pe spate de emitent (data emiterii 

acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor – se primesc doar bonurile care au 

expirat pana la data depunerii)  

4. C.I./B.I. în original și copie (copia se depune la decont) 

5. Extrasul de cont pe numele studentului în copie care se depune la decont; 

Acestea se depun o singura data la prima decontare sau atunci cand numarul de cont/banca, 

C.I./B.I.se schimba.  

5. Consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal, în vederea decontării (se depune o singura 

data la prima decontare - document atașat). 

 

NOTA: Studentii care au depus pana in prezent pentru decont documentele de mai sus vor aduce doar: 

1. Cardul STB în original și copie (copia se depune la decont) 

2. Bonul fiscal de achiziționare a abonamentului în original, ștampilat pe spate de emitent (data emiterii 

acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor – se primesc doar bonurile care 

au expirat pana la data depunerii). 

 

ATENTIE: Studentii care detin card virtual vor printa si depune factura emisa de sistem. 

 

Documentele pentru decont se depun la Biroul Administrativ în timpul programului astfel: 

 

LUNA MARTIE 2023 

MIERCURI 15.03.2023 - între orele 11.00 - 15.00 

JOI 16.03.2023 - între orele 11.00 - 15.00 

VINERI 17.03.2023 - între orele 09.00 - 11.00 
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