
 

 

 

Calendarul admiterii la doctorat,  

actele necesare și formularele pentru înscriere 

 
Tabelul 1. Calendarul de desfăşurare al concursului de admitere 2021 

 

Activități 

desfășurate 

Depunerea 

dosarelor de 

înscriere 

Susținerea 

colocviilor 

de 

admitere 

Afișarea 

rezultatelor 

Contestații la admitere 

Înmatriculare 
depunere rezolvare 

 

Perioada 

1-10 sept. 

2021 

13-17 sept. 

2021 

13-17 sept. 

2021 

24 ore 

de la 

afișarea 

rezultatelor 

24 de ore 

de la 

depunerea 

contestației 

14- 20 sept. 

2021 

 

  

 ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR 

 Înmatricularea candidaţilor se face la nivelul fiecărei şcoli doctorale. 

Pentru înmatriculare, candidații vor prezenta următoarele documente într-un dosar tip 

mapă, pe care se vor scrie cu litere de tipar numele și prenumele din certificatul de naștere, cu 

inițiala tatălui/mamei, domeniul de doctorat și conducătorul de doctorat: 

- Cerere de înscriere (Anexa 2);  

- Fișă personală de înscriere (Anexa 3);  

Următoarele copii: - certificat de naștere (copie conform cu originalul);  

- certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul) 

(copie conform cu originalul);  

- diploma de bacalaureat; - diploma de învățământ superior (licență) – (original) 

- foaia matricolă/supliment la diplomă (original) 

- diploma de master/studii aprofundate (original) 

- foaia matricolă/supliment la diplomă (original) 

- Carte de identitate (copie simplă);  

- Curriculum Vitae;  

- Lista de lucrări publicate; 

- Declarație pe propria răspundere privind neînmatricularea anterioară pe locuri 

bugetate la studii de doctorat (Anexa 5);  

- Declarație de consimțământ (Anexa 7); 

  



 

Anexa 2 
 

       APROBAT, 

DIRECTOR C.S.U.D. 
 

 
 
 
 

C E R E R E DE ÎNSCRIERE 

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT 
 
 
 
 

Subsemnatul/a _________________________________________________________________ 

domiciliat/ă în _________________________________________________________________ 

CNP_______________________________ vă rog să  binevoiţi  a-mi  aproba  înscrierea  la  

concursul  de  admitere  la  doctorat  din  sesiunea __________________2021, în domeniul 

fundamental    

Domeniul ____________________________________________________________________ 

 în cadrul Şcolii doctorale________________________________________________________ 

Conducător ştiințific (opțional) __________________  

 

la forma de învăţământ cu frecvență : 

a.   Subvenţionat de la buget  

b.   În regim cu taxă 

(Se taie ceea ce nu corespunde opţiunilor) 
 

 
 

Loc de muncă : 
 

Telefon : 
 

E-mail :   
 

 
 

Data,                                                                                                   Semnătura, 

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

 

 

Avizat,

Conducător de doctorat,  

 



 

 

Anexa 3 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI                           

Şcoala doctorală ___________________________ 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat 

sesiunea septembrie 2021 

 

ATENȚIE! COMPLETAȚI CU LITERE DE TIPAR!  

   Admiterea în anul universitar 2021-2022 se organizează pe domenii de studii universitare de doctorat la forma 

    de învăţământ cu frecvenţă. 

Date personale 

Nume de familie la 

naştere 

 Nume de familie 

actual 

 

Prenume  Iniţiala tatălui/mamei  

Fiul/Fiica lui  şi  

Data naşterii  Stare civilă  

Cetăţenie  

Etnie  

Actul de identitate 

Seria  Nr.  

Eliberat de  Data eliberării  Data expirării  

CNP (Codul Numeric Personal)
1
              

Locul nașterii 

Ţară  Judeţ/Sector    

Localitatea   

Domiciliul stabil (conform BI/CI) 

Ţara  Judeţul/Sector  

Localitatea  Strada  Nr.  

Bl.  Sc.  Et.  Ap.  Cod
2
  Telefon Fix  

Reşedinţa (dacă este diferită de adresa de domiciliu) 

Ţara  Judeţul/Sector  

Localitatea  Strada  Nr.  

Bl.  Sc.  Et.  Ap.  Cod
3
  Telefon Fix  

Stare socială specială 

Orfan de ambii părinți  Orfan de un părinte  

Provenit din grupuri dezavantajate/ din medii 

defavorizate 

 

Provenit din case de copii/din plasament familial  

Provenit din familii monoparentale  Alte situații  

Situație medicală specială 

Boli grave și incurabile  Persoane cu dizabilități  Nedeclarat  

Alte situații  Nu e cazul  

Date de contact 

Telefon fix
4
  Telefon mobil  

E-mail  

                                                           
1
 Sau alt cod de identificare personal, pentru candidaţii străini 

2
 Codul poştal 

3
 Codul poştal 

4
 Inclusiv prefixul localităţii 



 

a. Am absolvit un program de doctorat cu bursă / fără bursă şi am obţinut titlul de doctor 

în                                                                 în anul    
b. Sunt / nu sunt înscris în prezent la un alt doctorat 

c. Am fost înscris la doctorat şi am fost exmatriculat 

 

 

Studii preuniversitare absolvite (liceul) 

Ţara  Judeţ/Sector  Localitatea  

Instituţie  Filieră  

Profil  Specializare  Forma de învăţământ  

Anul 

absolvirii 

 Durata studiilor  

Date de identificare a actului de studii 

Diploma de bacalaureat  Atestat de echivalare diplomă de bacalaureat  

Serie  Număr  An emitere  Judeţ/Sector  

Localitate  Medie bacalaureat  Emitent  

Studii universitare absolvite (licență) 

Ciclu studii absolvit  An începere studii  An finalizare studii  

Ţara  Judeţ/Sector  Localitate  

Instituţia de învăţământ 

superior 

 Facultate  

Domeniu fundamental  Domeniu de 

studiu 

 

Specializare  Formă de învăţământ  Formă de finanţare  

Număr semestre finanţate buget 

anterior 

 Durată studii  An absolvire  

Titlul obţinut  

Date de identificare a actului de studii 

Tip  Serie  Număr  An emitere  

Judeţ  Localitate  Medie  

Emitent  

Studii universitare absolvite (master) 

Ciclu studii absolvit  An începere studii  An finalizare studii  

Ţara  Judeţ/Sector  Localitate  

Instituţia de învăţământ 

superior 

 Facultate  

Domeniu fundamental  Domeniu de 

studiu 

 

Specializare  Formă de 

învăţământ 

 Forma de finanțare               

Număr semestre finanţate buget 

anterior 

 Durată studii  An absolvire  

Titlul obţinut  

Date de identificare a actului de studii 

Tip  Serie  Număr  An emitere  

Judeţ  Localitate  Medie  

Emitent  

Alte informații 

Locul de muncă  

Localitatea  Strada  Nr.  

Judeţul  funcţia  telefon  

Limbi străine cunoscute  

Declar pe proprie răspundere că*: 



 

 

 

 

Opţiuni pentru admitere: 
a. Completarea datelor de mai jos este obligatorie pentru toţi candidaţii; 

b. Candidaţii vor fi admişi în raport cu media de admitere şi cu opţiunea exprimată. 

       

Domeniul  

Conducător de doctorat  

Tema propusă  

 

Forma de învăţământ: 
1. cu frecvenţă, buget cu bursă            2. cu/fără frecvenţă, buget fără bursă             3. cu frecvență cu taxă 

 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art.142 alin. (6) 

prevede: 

„O persoană poate beneficia de finanţare de la buget, pentru un singur program de licenţă, pentru un 

singur program de master şi pentru un singur program de doctorat”. 

 

Ordinul Ministrului nr. 6102/2016 art .13 alin. (2) prevede: 

„ (...) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur 

program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat (…)”. 

 

Ordinul Ministrului nr. 6102/2016 art.14 alin. (3) şi (4) prevede: 

“În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să 

depună  în  original,  până  la  data  stabilită  prin  metodologia  proprie  de  admitere,  diploma/atestatul  de 

recunoaștere a diplomei/adeverinţa de bacalaureat/licenţă/disertaţie la secretariatul facultăţii/departamentului. 

Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/master în 

sesiunile anului curent.” 

“Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie/atestatului de recunoaștere a diplomei sau a 

adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit prin metodologia 

proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat”. 
 

*Declaraţia candidatului: 
1. Îmi asum răspunderea pentru exactitatea datelor furnizate, cunoscând faptul că eventualele declaraţii inexacte sau 

false  pot  determina  pierderea  calităţii  de  student-doctorand,  concomitent  cu  sancţiunile  civile  sau  penale 

prevăzute de lege. 

 2. Am luat la cunoștință de Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile universitare 

de doctorat aprobată de Universitatea din Pitești pentru această sesiune și de legislația în vigoare privind 

desfășurarea concursului de admitere în învățământul superior de stat. 

 

NOTĂ: 

Datele personale sunt prelucrate de Universitatea din  Piteşti, pentru diferite rapoarte statistice, 

conform Legii nr. 677/2001, modificată şi completată de Legea 102/2005 și sunt stocate în cloud. 

 

 

 

Data:………………………..    Semnătura candidatului  

  



 

 

 

 

 

Anexa 5 

 

Universitatea din Piteşti 

Şcoala doctorală ………………….. 

 

 

 

 

 

Declarație 

 

 

 

 

 

 

Subsemnat/ul/a ……………………………………………………………, candidat/ă  

la concursul de admitere la doctorat sesiunea septembrie 2021 pe locurile cu frecvență, 

bugetate, în anul universitar 2021/2022, declar prin prezenta că nu am mai fost 

înmatriculat/ă la un alt program de studii doctorale, pe locuri bugetate, în cadrul 

Universității din Pitești sau altei instituții organizatoare de studii universitare de doctorat. 

 

 

 

Semnătura………………………… Data………………………………… 

  



 

 

 

 

Anexă 7 la NOTA DE INFORMARE privind pelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul 

art.13 din Regulamentul (UE) 2016/679 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

 Subsemnatul/a, _________________________________________________ născut/ă în anul 

______ luna ___________ ziua ____ în ______________________judeţul (sectorul) 

_________________ cu domiciliul în ____________________________judeţul (sectorul) 

_________________ str. _______________________ nr. ___, bl. ___, ap. ___, email 

_______________________________ telefon____________________ posesor/oare al/a actului 

de identitate seria ____ nr. _______ CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, în calitate de 

candidat la concursul de admitere/student/doctorand/absolvent al unui program de 

licenţă/master/doctorat la Universitatea din Piteşti, am primit și am luat cunoștință de NOTA 

DE INFORMARE care însoțește prezenta declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor 

personale și consimt, în mod expres şi neechivoc, ca datele mele cu caracter personal să fie 

prelucrate, prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia europeană - Regulamentul (UE) 

2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind privind protecţia datelor) - de către Universitatea din Piteşti şi de 

către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia. 

 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, prelucrare 

înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau 

asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum 

ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, 

extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 

dispoziţie, în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea. 

 

  Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în Nota de 

informare ce însoțește acest document pe întreaga perioadă contractuală, până la expirarea 

obligațiilor ce rezultă din contractul de studii încheiat și a termenelor legale de arhivare. Mai 

multe informaţii pot fi accesate pe site-ul https://www.upit.ro la sectiunea “Protectia datelor cu 

caracter personal”. 

 

Nume şi prenume:  

Facultatea/Şcoala doctorală: 

Programul de studii: 

 

Data:        Semnătura:

https://www.upit.ro/
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VERSO 
 

NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL ÎN UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

 
-ANEXĂ CONSIMŢĂMÂNT- 

 

 
 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, CUI 4122183, CAEN 8542, instituție de învățământ superior de stat, cu 

sediul în Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poştal 110040-Piteşti, Jud. Argeş, tel./fax +40 348 453 100/123, website: 

http://www.upit.ro, vă informează prin prezenta notă despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către 

Universitatea din Piteşti (numită în continuare UPIT) și drepturile pe care le aveți în relaţia cu UPIT ( în calitate de 

candidat/student/absolvent/angajat/personal cu contract de prestări servicii, partener sau alte situaţii de colaborare), în 

conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

(denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. 

SCOPUL ṢI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRILOR 
UPIT prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform 

legii, în calitate de angajator, parte contractuală în contractele de studii, de prestări servicii, respectiv în scopul furnizării 

serviciilor educaţionale în învăţământul universitar, administrative, de sănătate şi siguranţă în campusul universitar, în 

conformitate cu prevederile GDPR şi ale legislaţiei privind protecţia datelor. 

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, UPIT se va afla în imposibilitatea de a respecta 

cerinţele reglementărilor speciale privind funcţionarea şi furnizarea serviciilor în domeniul învăţământului universitar şi 

de a susţine clauzele contractuale în relaţia cu dumneavoastră. 

TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM 

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a UPIT este de a colecta numai datele personale 
necesare în scopuri convenite. Categoriile de date personale care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor pot cuprinde 

următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Paşaport, data și locul nașterii, semnatură, datele din actele de stare 

civilă, date privind formarea profesională, situaţii speciale/asigurari de sănătate și sociale, detalii de contact, date 

bancare, referinţe/recomandări.R 

CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Datele  dvs.  personale sunt  destinate  utilizării/prelucrării de  către  operator (UPIT)  sau  de  către  persoane 

împuternicite de  acesta şi  pot  fi  comunicate catre  Autorităţi publice, Organisme  naţionale de  statistica/verificare, 

Societăţi  bancare,  Servicii  sociale  şi  de  sănătate,  Poliţie,  Parchet, Instanţe,  în  scopuri  bine-determinate, conform 

legislaţiei in vigoare. 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ. MODUL DE EXERCITARE A ACESTORA 

Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să vă exercitați următoarele drepturi, printr -o 
cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la Universitatea din Pitesti, str. Târgu din Vale, nr.1: dreptul de a fi informat, 

de acces la date, de rectificare, de ștergere, de restricționarea prelucrării, de portabilitatea datelor, de opoziție, 

cât şi de a vă adresa Autorităţii de supraveghere în domeniu. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

Vă recomandăm să consultaţi politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal accesând 
pagina de internet a Universității noastre  www.upit.ro, la secţiunea dedicată „Protecției datelor cu caracter personal”, cât 

si Notele de informare specifice fiecărei categorii vizate. 

 
Director Şcoală doctorală 

Nume, Prenume, ____________________________ 

Semnătură, _______________________

http://www.upit.ro/
http://www.upit.ro/
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