
 
 
 
 
 

 
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti 

Nr. 172 din data 19.06.2017 
 
 

cu privire la modelul de adeverinţă de absolvire a programului de conversie profesională 

 

În conformitate cu prevederile H.G. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale, anexa 3, punctul 35,  prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu 

prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei 

Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 19.06.2017,  
 

 
 

Hotărăşte: 
 

 
 

Art. 1 Aprobarea modelului de adeverinţă de absolvire a programului de conversie profesională, (Anexa 1). 

Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 
 

 

 

 

            Consilier juridic, 

                        Elena Mateescu  

 

 

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,       
   Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ                              

 
 
 
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU 

 
 

 

M I N I S T E R U L  E D U C A Ţ I E I  N A Ţ I O N A L E   

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
Târgu din Vale, 1, 110040-Piteşti, România    http://www.upit.ro 
Tel./Fax: +40 348 453 142                       
 Nr.:.............. din data de: ..........................  

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Se adevereşte prin prezenta c

…………, luna ………., ziua ………….

ţara ……………………., CNP 

conversie profesional ă …………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………, în 

domeniul………………………………………………………programul de studii universitare de licen

………………………………………………………. 

transferabile (ECTS/SECT).  

A promovat anii I-II de studii în perioada  ……… cu mediile:

anul al II-lea de studii:………………..

A promovat examenul de absolvire  în sesiunea 

…………………(………..%), la data de 

Prezenta adeverinţă se elibereaz

diploma şi are valabilitate de maximum 12 luni de la promovarea examenului de absolvire.

 
RECTOR                                                             

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLE
 
            DECAN  
    ………………………………………..

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

Str. Târgul 

Tel./fax

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
A D E V E R I N Ţ Ă 

te prin prezenta că d-ra/dl………………………………………..

…………., în localitatea ………………………….

, CNP ……………………………… este absolvent(

ă …………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………, în 

domeniul………………………………………………………programul de studii universitare de licen

………………………………………………………. cu durata de 1,5 ani/2 ani 

II de studii în perioada  ……… cu mediile:  -  anul I de studii:…………    

lea de studii:………………..  

A promovat examenul de absolvire  în sesiunea …………………………..

…………………(………..%), la data de ……………….. 

ţă se eliberează la cerere, conferă titularului acelea

i are valabilitate de maximum 12 luni de la promovarea examenului de absolvire.

RECTOR                                                             SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLE ȘAN                        dr. Smaranda G

                               SECRETAR 
………………………………………..          ………………………………….. 

 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE  

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
Str. Târgul din Vale, nr. 1, Cod po ștal 110040-Pite şti, 

 Jud. Arge ș 
Tel./fax : +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542 

  http://www.upit.ro 
 

Anexa 1 

 
 
 

                                                                                                                     
                   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ra/dl……………………………………….. născut(ă) în  anul 

…………………………., judeţul ………………, 

este absolvent(ă) a programului de 

 ………………………………………………… din Facultatea 

…………………………………………………………………………………..…………, în 

domeniul………………………………………………………programul de studii universitare de licență 

cu durata de 1,5 ani/2 ani – 90/120 credite de studii 

anul I de studii:…………    - 

………………………….. cu media/nota–  

 titularului aceleaşi drepturi legale ca 

i are valabilitate de maximum 12 luni de la promovarea examenului de absolvire. 

ŞEF UNIVERSITATE 

AN                        dr. Smaranda G ĂVAN 

SECRETAR  
…………………………………..  

 
 
 
 

 


