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revizuite

Conţinutul modificării

Nume şi prenume

Elaborat Verificat Avizat Aprobat

1 Rev.
1/03.06.2019 Introdus la Art.1

-Regulamentul (UE) 2016/679 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date (GDPR)

Ing. Petruța
RIZEA

Prof.univ.dr
.ing. Viorel
NICOLAE

În ședința
CA din data
de
05.06.2019

În ședința
Senatului
din data de
10.06.2019

2. Rev.
1/03.06.2019

Introdus paragraf
la art.6, lit.a)

.......... printr-o cerere (Anexa 1a),
însoţită de Declaraţia de
consimţământ şi Nota de informare
privind prelucrarea datelor cu caracter
personal (Anexa 1b), conform
formularului: F1- REG- CMCPU –
05.

3 Rev.
1/03.06.2019

Introdus la
Art.29

-.......... Anexa 1b: Declaraţie de
consimţământ şi Nota de
informare privind prelucrarea
datelor cu caracter personal (F1-
REG- CMCPU - 05);

4 Rev.
1/03.06.2019

Introdus Anexa
1b Anexa 1b față și verso

1 Rev.
2/13.01.2020 Art.1

Introdus: OM nr.5664/2019 pentru
modificarea și completarea
Metodologiei-cadru de organizare și
desfășurare a examenelor de
licență/diploma și disertație, aprobată
prin Ordimul ministrului educației
naționale și cercetării ști ințifice
nr.6125/2016;

Prof.univ.dr.
Niculescu

Ionela

Prof.univ.dr
.ing.
Nicolae
Viorel

Ședința CA
din
23.01.2020

Ședința
Senatului
27.01.2020
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-Procedura privind modalitatea de
utilizare a sistemului antiplagiat în
cadrul Universității din Pitești, cod:
PO-CMCPU-04.

2 Rev.
2/13.01.2020 Art.21

Modificat:...... ulterioare, pentru
absolvenţii care au beneficiat de
prelungire de studii, se finalizează
cu:.........

3 Rev.
2/13.01.2020 Art. 23 Modificat: Universitatea din Pitești,

instituţie......

4 Rev.
2/13.01.2020 Art.24

Modificat:....... acestor examene,
inclusiv precizarea modalităţii
acoperirii cheltuielilor, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

5 Rev.
2/13.01.2020 Introdus Art.25

Art.25 Absolvenții programelor de
studii/specializărilor autorizate
provizoriu sau acreditate din cadrul
instituțiilor de învățământ superior
acreditate/autorizate să funcționeze
provizoriu intrate în lichidare sau
lichidate, care nu au susținut sau nu
au promovat examenele de finalizare
a studiilor, pot susține examenul de
licență/diplomă la instituții de
învățământ superior acreditate care au
aceste programe de studii universitare
de licență/specializări acreditate.
Modificat:............. Universitatea din
Pitești, dacă în oferta educațională a
universității există aceste programe de
studii universitare de
licență/specializări acreditate.

6 Rev.
2/13.01.2020 Introdus Art.26

Art.26 În cazul instituțiilor de
învățământ superior desființate,
suplimentul la diplomă se
completează și se eliberează de căt re
instituția de învățământ universitar
acreditată care a organizat examenul
de finalizare a studiilor universitare,
în baza situației școlare/foii matricole
cu care absolventul a fost admis să
susțină examenul de finalizare a
studiilor, respectiv a documentelor
eliberate de Arhivele Naționale,
Serviciile județene/ Serviciul
Municipiului București ale/al
Arhivelor Naționale sau de către
instituțiile unde a fost depusă arhiva
instituției desființate, după caz.

1 Rev.
3/09.04.2020 Art.1

Introdus: Decretul nr.195/2020
privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României
- Hotărârea nr.7/2020 a Comitetului
Național pentru Situații Speciale de
Urgență (CNSSU);
- Ordinul Ministrului educației și
Cercetării nr. 4020/07.04.2020.

Prof.univ.dr.
Niculescu

Ionela
Prof.univ.dr.
habil. Plăiașu

Gabriela

Prof.univ.dr
.ing.
Nicolae
Viorel

Ședința CA
din
15.04.2020

Ședința
Senatului
27.04.2020

2 Rev.
3/09.04.2020 Art.3

Introdus: (2) Pe perioada stării de
urgență, cu respectarea actului
didactic și cu asumarea ră spunderii
publice, examenul de licență /
diplomă se poate desfășura și on-
line.Serviciul informatizare va pune la
dispoziție și va asigura funcționarea
platformei electronice, securizată și
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adecvată acestui scop.

3 Rev.
3/09.04.2020 Art. 4

Introdus: (2) Pe perioada stării de
urgență, cu respectarea actului
didactic și cu asumarea răspunderii
publice, examenul de licență /
diplomă se poate desfășura și on-
line.Serviciul informatizare va pune la
dispoziție și va asigura funcționarea
platformei electronice, securizată și
adecvată acestui scop.

4 Rev.3/09.04.2
020 Art.6

Introdus: (e) Pe perioada stării de
urgență, înscrierea candidaților pentru
examenul de finalizare a studiilor se
poate realiza și on-line, conform
calendarului aprobat prin metodologia
proprie fiecărei facultăți

5 Rev.
3/09.04.2020 Art. 7 Modificat: (Facultatea de Teologie,

Litere, Istorie și Arte).

6 Rev.
3/09.04.2020 Art. 12, alin.(1) Modificat: ................ acestora (oral,

scris, probă practică/on-line).

7 Rev.
3/09.04.2020 Art.12, alin.(2)

Introdus: probei (probă scrisă/ orală/
probă practică/on-line);
- ....................
- în cazul suținerii în varianta on -line
proba trebuie să fie înregistrată
integral, pentru fiecare absolvent în
parte și arhivată la nivelul facultății;
-serviciul informatizare va pune la
dispoziție și va asigura funcționarea
platformei electronice, securizată și
adecvată acestui scop.

1 Rev.
4/05.02.2021

Modificat în
conținut 2020-
2021

Prof.univ.dr.
habil. Plăiașu
Gabriela

Prof.univ.dr
. Niculescu

Ionela

Ședința CA
din data de
11.02.2021

Ședința
Senatului
din data de
19.02.2021

3 Rev.
4/05.02.2021

Introdus în
conținut ...și
alertă....

3 Rev.
4/05.02.2021 Art.1

Introdus: - Ordin nr.
3.200/28.01.2021 pentru modificarea
și completarea Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a
examenelor de licență/diplomă și
disertație, aprobată prin Ordinul
ministrului educației naționale și
cercetării științifice nr. 6.125/2016.

4 Rev.
4/05.02.2021 Art.3, alin.(2)

Introdus:..... .....Susținerea în
varianta on-line trebuie să fie
înregistrată integral, pentru fiecare
absolvent în parte, și arhivată la
nivelul facultății. Dovezile
(înregistrările) ședințelor de susținere
a examenului de finalizare a studiilor
vor fi arhivate în formă electronică pe
platforma informatică a universității,
gestionată de CTICI, care va asigura
și securiza aceste informații. Perioada
de arhivare a acestor informații va fi
în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.

5 Rev.
4/05.02.2021 Art.4, alin.(2)

Introdus:..... .....Susținerea în
varianta on-line trebuie să fie
înregistrată integral, pentru fiecare
absolvent în parte, și arhivată la
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nivelul facultății. Dovezile
(înregistrările) ședințelor de susținere
a examenului de finalizare a studiilor
vor fi arhivate în formă electronică pe
platforma informatică a universității,
gestionată de CTICI, care va asigura
și securiza aceste informații. Perioada
de arhivare a acestor informații va fi
în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.

6 Rev.
4/05.02.2021 Art.8, alin.(1) Introdus: ....... lucrările de licență,

.........

7 Rev.
4/05.02.2021 Art.12, alin.(2)

Modificat:......... licenţă şi master
finalizarea studiilor de licenţă şi de
master.........
..................................... Dovezile
(înregistrările) ședințelor de susținere
a examenului de finalizare a studiilor
vor fi arhivate în formă electronică pe
platforma informatică a universității,
gestionată de CTICI, care va asigura
și securiza aceste informații. Perioada
de arhivare a acestor informații va fi
în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.

8 Rev.
4/05.02.2021 Art. 13, alin(3)

Introus: ..... lucrării de licenţă /
proiectului de diplomă / disertaţiei
.........

9 Rev.
4/05.02.2021 Art.15, alin.(1)

Modificat:........... disertaţiei lucrării
de disertaţie.........

10 Rev.
4/05.02.2021 Art.15, alin.(3)

Modificat:........ lucrărilor de licenţă /
proiectelor de diplomă lucrării de
licenţă / proiectului de diplomă /
lucrării de disertaţie.........

11 Rev.
4/05.02.2021 Art.15, alin.(5) Modificat:...... nu mai mult de să nu

depășească........

12 Rev.
4/05.02.2021 Art. 18 Introdus: .........., timp de 48 ore.

13 Rev.4/05.02.2
021 Anexa 1b Eliminat la Notă: PENTRU ANUL

UNIVERSITAR 2019-2020

14 Rev.
4/05.02.2021 Anexa 2 Introdus la titlu: ...... LUCRĂRII

DE DISERTAŢIE

15 Rev.
4/05.02.2021 Anexa 2

Introdus:.......
.........../DISERTAȚIE .
......... / LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

16
Editia 6

Rev.
0/18.02.2022

Partea I: Aspecte
generale, pag.9 Eliminat :Cercetării

17
Editia 6

Rev.
0/18.02.2022

Partea I: Aspecte
generale, pag.9

Eliminat: atat de;

-cât şi de la studiile postuniversitare
de master organizate în baza Legii nr.
84/1995, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
Introdus: de regulă

Prof.univ.dr.
habil. Plăiașu
Gabriela

Prof.univ.dr
. Niculescu

Ionela

Ședința CA
din data de
16.02.2022

Ședința
Senatului
din data de
28.02.2022

18
Editia 6

Rev.
0/18.02.2022

Partea a III a
:Probele de
examen, pag.12

Introdus:(3) Probele examenului de
licență/proba examenului de disertație
se desfășoară în prezența, în același
loc și în același moment a
comisiei/comisiilor de examen
specifice fiecărei probe și a
examinatului.
Eliminat: (3) Probele menționate la
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alin 1, 2 pentru examenul de
licență/diplomă se pot desfășura și on-
line în baza procedurii
.......................... aprobată de Senatul
Univ. În cazul suținerii în varianta on-
line proba trebuie să fie înregistrată
integral, pentru fiecare absolvent în
parte, și arhivată la nivelul facul tății.
Dovezile (înregistrările) ședințelor de
susținere a examenului de finalizare a
studiilor vor fi arhivate în formă
electronică pe platforma informatică a
universității, gestionată de CTICI,
care va asigura și securiza aceste
informații. Perioada de arhivare a
acestor informații va fi în
conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
-serviciul informatizare va pune la
dispoziție și va asigura funcționarea
platformei electronice, securizată și
adecvată acestui scop;
Eliminat: sau în ghidurile practice;
Eliminat: În cazul suținerii în varianta
on-line proba trebuie să fie
înregistrată integral, pentru fiecare
absolvent în parte, și arhivată la
nivelul facultății. Dovezile
(înregistrările) ședințelor de susținere
a examenului de finalizare a studiilor
vor fi arhivate în formă electronică pe
platforma informatică a universității,
gestionată de CTICI, care va asigura
și securiza aceste informații. Perioada
de arhivare a acestor informații va fi
în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
-serviciul informatizare va pune la
dispoziție și va asigura funcționarea
platformei electronice, securizată și
adecvată acestui scop.

19
Editia 6
Rev.
0/18.02.2022

Partea a IV a:
Susținetea și
notarea probelor
de examen,
pag.13,pag14

Introdus:10 zile;
Introdus:(5)  Un cadru didactic poate
asigura îndrumarea unui număr
maxim de 15 absolvenţi ai
programelor de licență și master la
care a desfășurat activități didactice.;
Eliminat: fiecare din;
Introdus: (3) Examenul de disertaţie
este promovat dacă nota acordată
pentru susţinerea şi prezentarea
disertaţiei  este de cel puţin  6,00
(şase).

20 Editia 6 Rev.
0/18.02.2022

Partea a IV a:
Susținetea și

Introdus: de către secretariatul
facultății;
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notarea probelor
de
examen,pag.14,
pag.15

Introdus: luând în considerare
opţiunea de pseudonimizare a
candidatului, exprimată prin Cererea
de înscriere.
(2) În cazul în care candidatul a optat
pentru a-şi activa dreptul de
pseudonimizare a datelor personale în
procesul de afişare a rezultatelor
examenului de finalizare a studiilor,
pe listele cu rezultate se va înlocui
numele candidatului cu numărul
dosarului de înscriere la examen.
(3) Listele cu rezultatele examenului
de finalizare a studiilor vor fi
menţinute pe site și la avizier timp de
7 zile de la data afişării.
Emiminat: Rezultatele examenului de
finalizare a studiilor sunt afişate la
avizierele departamentului care
coordonează programul de studii /
specializarea la care s-a organizat
examenul de finalizare a studiilor, de
către comisia examenului de
finalizare a studiilor, cu menţionarea
datei şi orei de afişare, respectiv sunt
făcute publice pe site-ul facultății,
timp de 48 ore.

21
Editia 6
Rev.
0/18.02.2022

Partea a V a:
Organizarea
examenelor
pentru
absolvenții de
studii
universitare în
baza legii
învățământului
nr.84/1995,pag.1
5

Eliminat:Art. 20. Programele de studii
universitare organizate în baza Legii
învăţământului nr. 84/1995
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se finalizează
cu:

Examen de licenţă / diplomă - pentru
studiile în învăţământul universitar de
lungă durată;
Examen de absolvire – pentru studiile
în învăţământul universitar de scurtă
durată.

Art. 21. Organizarea şi desfăşurarea
examenelor de finalizare a studiilor
organizate în baza Legii nr. 84/1995
este stabilită în Metodologia proprie
fiecărei facultăţi, unde se prevede un
capitol distinct, cu respectarea
legislaţiei în vigoare.

22
Editia 6

Rev.
0/18.02.2022

Partea a VI a:
Organizarea
examenelor
pentru absolvenii
altor instituții de
învățămân t
superior
acreditate
,pag.16

Introdus: în 5 ani de la absolvire.

23
Editia 6

Rev.0/18.02.2
022

Partea a VII a:
Dispoziții finale,
pag.16,pag,17

Eliminat: un certificat de studii
universitare.
Introdus: o adeverință;
- în maximum  5 ani de la absolvire.
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24
Editia 6

Rev.
0/18.02.2022

Anexa 1a - F1-
REG- CMCPU -
05
UNIVERSITAT
EA DIN
PITESTI pag.18

Introdus:
Doresc să îmi activez dreptul la
pseudonimizare a datelor personale în
procesul de afişare a rezultatelor
examenului de finalizare studii,
conform prevederilor GDPR.

25
Editia 6

Rev.
0/18.02.2022

Anexa 1b
verso,pag.20

Eliminat: în conformitate cu
prevederile GDPR şi ale legislaţiei
privind protecţia datelor.

26
Editia 6

Rev.
0/25.02.2022

Art. 1

Eliminat: Ordinul Ministrului
Educației și Cercetării nr.
4020/07.04.2020;
Introdus : Ordinul Ministrului
Educației nr. 3106 din 9.02.2022
privind aprobarea Metodologiei-cadru
de organizare și desfășurare a
examenelor de licență/diplomă și
disertație

Comisia 2 a
Senatului

27
Editia 6

Rev.
0/25.02.2022

Art. 10

Introdus: (4) Prin derogare de la
prevederile alin. (3), pe perioada
instituirii stării de alertă, necesitate
sau de urgență, în baza autonomiei
universitare, cu respectarea calității
actului didactic și cu asumarea
răspunderii publice, probele
menționate la alin. (1) pentru
examenul de licență/diplomă se pot
desfășura și on-line, în baza unei
proceduri aprobate de către senatul
universitar, cu condiția ca
universitatea să dispună de o
platformă electronică adecvată.
Susținerea în varianta on-line trebuie
să fie înregistrată integral, pentru
fiecare absolvent în parte, și arhivată
la nivelul facultății.

Comisia 2 a
Senatului

28
Editia 6

Rev.
0/25.02.2022

Art. 14, (5)

Introdus: (5)  Fiecare cadru didactic
va propune teme pentru lucrările de
licență/proiectele de diplomă/lucrările
de disertație pentru programele de
studii unde își desfășoară activitățile
didactice. În cadrul
regulamentelor/metodologiilor/proced
urilor de finalizare ale facultăților va
fi reglementat un număr minim și un
număr maxim de studenți îndrumați
de fiecare cadru didactic. Un cadru
didactic poate asigura îndrumarea
unui număr maxim de 15 absolvenţi ai
programelor de licență și master la
care a desfășurat activități didactice.

Comisia 2 a
Senatului

29
Editia 6

Rev.
0/25.02.2022

Art. 16 (1) Eliminat: toți Comisia 2 a
Senatului



R E G U L A M E N T
privind

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA FINALIZĂRII
STUDIILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

LA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

COD: REG - CMCPU - 05

Ediţia 6

Revizia 0

8

Partea I: ASPECTE GENERALE

Art. 1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul general privind organizarea şi desfăşurarea
examenului de finalizare a studiilor de  licenţă, diplomă şi disertaţie pentru anul universitar 2021-
2022.

(2) Prezentul regulament se întemeiază pe următoarele acte normative:
- Legea nr. 1/ 2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu completările şi

modificările ulterioare;
- OM nr. 3235/2005, privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă;
- H.G. 404/ 2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
- Carta Universităţii din Piteşti;
- Metodologiei de acordare a certificatului de competenţă lingvistică în vederea înscrierii la

examenul de licenţă/diplomă;
- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR);
- Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României ;
- Hotărârea nr.7/2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

(CNSSU);
- Ordinul Ministrului Educației nr. 3106 din 9.02.2022 privind aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație .

Art. 2. Finalizarea studiilor se face prin:
Examen de licenţă - pentru absolvenţii ciclului de studii universitare de licenţă;
Examen de diplomă – pentru absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă din

domeniul Ştiinţelor inginereşti;
Examen de disertaţie – pentru absolvenţii ciclului al II-lea de studii universitare (masterat).

Art. 3. (1) Universitatea din Piteşti organizează, după caz, examen de licenţă, examen de diplomă şi
examen de absolvire pentru absolvenţii proprii şi pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ
superior de stat şi particular la:

a) programele de studii universitare de licenţă / specializări pentru care există acreditare în
condiţiile legii, denumite în continuare programe/specializări acreditate;

b) programele de studii universitare de licenţă / specializări autorizate să funcţioneze
provizoriu, pentru care instituţia are, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii
universitare de  studii/specializări acreditate în condiţiile legii;

(2) Pe perioada stării de alertă, necesitate sau de urgență cu respectarea actului didactic și cu
asumarea răspunderii publice, examenul de licență / diplomă / absolvire se poate desfășura și on-line.
Serviciul informatizare va pune la dispoziție și va asigura funcționarea platformei electronice,
securizată și adecvată acestui scop. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral,
pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății. Dovezile (înregistrările) ședințelor
de susținere a examenului de finalizare a studiilor vor fi arhivate în formă electronică pe platforma
informatică a universității, gestionată de CTICI, care va asigura și securiza aceste informații.
Perioada de arhivare a acestor informații va fi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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Art. 4. (1) Universitatea din Piteşti  organizează examen de disertaţie numai pentru absolvenţii
proprii, din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare, la studiile universitare de master.
(2) Pe perioada stării de alertă, necesitate sau de urgență, cu respectarea actului didactic și cu
asumarea răspunderii publice, examenul de disertație se poate desfășura și on-line. Serviciul
informatizare va pune la dispoziție și va asigura funcționarea platformei electronice, securizată și
adecvată acestui scop. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare
absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății. Dovezile (înregistrările) ședințelor de susținere a
examenului de finalizare a studiilor vor fi arhivate în formă electronică pe platforma informatică a
universității, gestionată de CTICI, care va asi gura și securiza aceste informații. Perioada de arhivare
a acestor informații va fi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. (1) Examenele de  finalizare a studiilor se organizează, de regulă, în 3 sesiuni, în perioadele
stabilite de Senatul Universităţii din Piteşti, din care două sesiuni în anul universitar curent şi o
sesiune în luna februarie a anului universitar următor.

(2) Programarea datelor de desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor este făcută de
fiecare facultate prin Metodologia proprie de finalizare a studiilor, aprobată de Consiliul Facultăţii,
cu respectarea structurii anului universitar.

(3) Examenul de licenţă / diplomă se organizează atât pentru absolvenţii proprii cât şi pentru
absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare în condiţiile art.3, lit. b.

Partea a II-a: ÎNSCRIEREA ABSOLVENŢILOR

Art. 6. (a) Înscrierea absolvenţilor se face printr-o cerere (Anexa 1a), însoţită de Declaraţia de
consimţământ şi Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1b),
conform formularului: F1- REG- CMCPU – 05. La înscriere, absolvenții au obligativitatea depunerii
formularului ALUMNI (Anexa nr. 8) la secretariatul facultății, completat on-line la adresa
www.upit.ro - secțiunea ALUMNI și listat. Secretariatul va realiza verificarea formularului pe bază
de CNP.

(b) Din componenţa dosarului de examen, conform OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor
măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor,
înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana care are atribuţii
desemnate în acest sens.

(c) În vederea obținerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor,
candidații trebuie să prezinte documentele în original.

(d) Înscrierea candidaților pentru examenul de finalizare a studiilor se realizează la sediile
facultăților, conform calendarului aprobat prin metodologia proprie fiecărei facultăți.

(e) Pe perioada stării de alertă, necesitate sau de urgență, înscrierea candidaților pentru
examenul de finalizare a studiilor se poate realiza și on-line, conform calendarului aprobat prin
metodologia proprie fiecărei facultăți

Art. 7. Candidaţii pentru susţinerea examenului de licenţă/diplomă trebuie să prezinte la înscriere un
certificat de competenţă lingvistică pentru comunicare într-o limbă de largă circulaţie internaţională.
Fac excepţie studenţii care au urmat un program de studiu având ca specializare cel puţin o limbă de
largă circulaţie internaţională (Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte).
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Eliberarea certificatului de competenţă lingvistică se face conform Metodologiei de acordare a
certificatului de competenţă lingvistică în vederea înscrierii la examenul de licenţă/diplomă.

Art. 8. (1) Toate lucrările de licență, proiectele de diplomă și lucrările de disertaţie ce vor fi
susţinute vor fi verificate cu sistemul antiplagiat, în conformitate cu “Procedura privind modalitatea
de utilizare a sistemului antiplagiat în cadrul Universității din Pitești”, cod: PO-CMCPU-04.
(2) Lucrările candidaților pentru susținerea examenelor de finalizare studii care au absolvit alte
universități din România pot fi verificate cu programe antiplagiat recunoscute în documentele
oficiale ale Ministerului Educației.

Partea a III-a: PROBELE DE EXAMEN

Art. 9. Examenul de finalizare a studiilor se organizează în probe comune pentru absolvenţii proprii
şi pentru absolvenţii proveniţi din alte  instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare.

Art. 10. (1) Examenul de licență/ diplomă constă din 1-2 probe, stabilite de către Senatul
Universității din Pitești, după cum urmează:

a) Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; scopul acestei probe este
de a evalua capacitatea absolvenţilor de achiziționare şi operare cu cunoştinţele obţinute pe
parcursul facultăţii şi de adaptare a acestora la particularităţile din domeniul respectiv de
licenţă.

b) Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă, care este
publică. Scopul celei de-a doua probe este de a evalua capacitatea absolvenţilor de a procesa
cunoştinţele, în condiţii de rezolvare a unor probleme specifice domeniului de pregătire sau
de realizare a unor studii de caz.

(2) Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţiei, aceasta
fiind publică; scopul disertaţiei  este de a evalua capacitatea absolvenţilor de a dezvolta, în domeniul
specific de pregătire, lucrări de cercetare ştiinţifică de complexitate medie.

(3) Probele examenului de licență/proba examenului de disertație se desfășoară în prezența, în
același loc și în același moment a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe și a
examinatului.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de
urgență, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea
răspunderii publice, probele menționate la alin. (1) pentru examenul de licență/diplomă se pot
desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiția ca
universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată. Susținerea în varianta on-line trebuie să
fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății.



R E G U L A M E N T
privind

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA FINALIZĂRII
STUDIILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

LA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

COD: REG - CMCPU - 05

Ediţia 6

Revizia 0

11

Art. 11. (1) Metodologia proprie fiecărei facultăți va preciza, în funcție de specificul programului,
numărul probelor și modul de susținere a acestora (oral, scris, probă practică/on-line).

(2) În Metodologiile proprii facultăţilor pentru pregătirea examenului de finalizare a studiilor
de licenţă şi de master se fac precizări esenţiale privind evaluarea cunoştinţelor  fundamentale şi de
specialitate:

- conținutul probelor de evaluare a cunoştinţelor (în cadrul probei pentru evaluarea
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu se vor repeta integral examenele de an deja
susţinute);

- tematica şi bibliografia probei (formată din cunoştinţele predate la 3…7 discipline
semestriale din planul de învăţământ al promoţiei respective) şi se afişează pe site;

- modalitatea de susţinere a probei (probă scrisă/ orală/ probă practică/on-line);
- durata probei;

Partea a IV-a: SUSŢINEREA ŞI NOTAREA  PROBELOR DE EXAMEN

Art. 12. (1)  Proba 1 (de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate) se susţine în faţa
unei comisii de examinare. Dacă proba 1 este scrisă, președintele nu notează.

(2) Susţinerea lucrării de licenţă / proiectului de diplomă / disertaţiei se face în faţa unei
comisii de examinare, compusă din  3-5 cadre didactice, condusă de un preşedinte şi este publică;

(3) În cazul susţinerii separate a probelor, comisia pentru susţinerea primei probe poate să
aibă o componenţă separată de comisia pentru susţinerea lucrării de licenţă / proiectului de diplomă /
disertaţiei, cu excepţia preşedintelui, care este aceeaşi persoană pentru ambele comisii.

Art. 13. (1) Comisiile de examen se stabilesc pe programe de studii / specializări, prin decizia
Rectorului Universităţii din Piteşti. Comisiile sunt propuse de departamente, cu acordul Consiliului
facultății, avizate de Consiliul de Administrație  și aprobate de Senatul Universităţii.
Membrii unei comisii de examen trebuie să aibă titlul ştiințific de doctor şi gradul didactic de lector
universitar / şef de lucrări universitar, conferenţiar universitar sau profesor universitar. Preşedintele
comisiei trebuie să aibă  gradul didactic de conferenţiar universitar sau profesor universitar.
Secretarul comisiei trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai
atribuţii de administrare a documentelor.

(2) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă / diplomă şi disertaţie şi a comisiilor
pentru soluţionarea contestaţiilor se publică și pe site-ul web al facultăților. Componenţa comisiilor
pentru examenele de licenţă / diplomă şi disertaţie şi a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor
precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare studii.

(3) Conform legii, atât membrii comisiei de  finalizare a studiilor cât şi secretarul comisiei de
examen  de finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi
rude până la gradul al III-lea inclusiv.

(4) În cazul în care promoţia curentă a programului de studiu/specializării  are un număr mai
mare de 100 de absolvenţi, se constituie două sau mai multe comisii pentru susţinerea examenului de
finalizare a studiilor în condiţiile art.13 (1) şi (2). În acest caz, gruparea absolvenţilor pentru fiecare
comisie se face în funcţie de  domeniul disciplinelor în care se include lucrarea de licenţă / proiectul
de diplomă / disertaţia.

(5) Componenţa comisiilor şi Metodologia proprie facultății de desfăşurare a examenului
sunt aceleași, pentru cele 3 sesiuni  de examene de finalizare a studiilor.
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(6) În cazul în care Universitatea din Piteşti organizează examene de licenţă pentru alte
instituţii de învăţământ superior, este interzisă  perceperea de taxe de examinare de la studenţii
respectivi.  Pentru acoperirea costurilor aferente organizării examenelor de licenţă pentru absolvenţii
provenind de la alte universităţi se vor face precizări speciale în cadrul protocolului încheiat între
cele două instituţii privind modalitățile acoperirii cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.

(7) Activităţile desfăşurate de comisiile de finalizare a studiilor nu sunt remunerate ca
activităţi suplimentare, fiind incluse în fişa postului în rubrica Alte activităţi.

(8) În situaţii deosebite, la cerere şi cu respectarea prevederilor de la art.3, absolvenţii
Universităţii din Piteşti se pot înscrie şi pot susţine, după caz, examenul de absolvire, de licenţă sau
de diplomă la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea senatelor universitare ale celor două
instituţii de învăţământ superior, după avizul favorabil al consiliilor de administrație.

(9) Înscrierea candidaţilor pentru un examen de finalizare a studiilor se efectuează cu cel
puţin 10 zile înainte de începerea examenului.

(10) Înscrierea candidaţilor provenind de la alte instituţii de învăţământ superior pentru
susţinerea examenelor de finalizare a studiilor se face fie individual, fie de către instituţia în care au
urmat studiile, în baza Protocolului  de colaborare dintre cele două instituţii şi cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

Art. 14. (1) Admiterea absolvenţilor pentru susţinerea lucrării de licenţă / proiectului de
diplomă / lucrării de disertaţie este condiţionată de avizul favorabil al conducătorului știinţific, care
întocmeşte în acest scop un referat de analiză şi apreciere asupra conținutului lucrării și a
originalității acesteia; structura şi conţinutul acestui referat sunt precizate prin Metodologiile proprii
ale facultăţilor. Referatul de apreciere a lucrării va conţine menţiunea Admis / Respins.

(2) În documentele de înscriere pentru examenul de licenţă / diplomă / disertație, candidatul
va completa şi semna o declaraţie pe proprie răspundere referitoare la originalitatea conţinutului
lucrării pe care urmează să o susţină şi la faptul că lucrarea nu a făcut obiectul unei comercializări,
sub sancţiunea eliminării din examen, a anulării ulterioare a diplomei pentru fapte dovedite în acest
sens, precum şi a răspunderii penale (Anexa 2).

(3)  Îndrumarea lucrării de licenţă / proiectului de diplomă / lucrării de disertaţie poate fi
făcută de oricare din cadrele didactice de predare care au desfășurat activități didactice în cadrul
programului de studii respectiv, inclusiv de asistenţii  doctori.

(4) Îndrumarea lucrărilor de disertaţie poate fi făcută de orice cadru didactic / de cercetare
care are titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe și care a desfășurat activități didactice în cadrul
programului de studiu respectiv sau a coordonat stagii de cercetare.

(5) Fiecare cadru didactic va propune teme pentru lucrările de licență/proiectele de
diplomă/lucrările de disertație pentru programele de studii unde își desfășoară activitățile didactice.
În cadrul regulamentelor/metodologiilor/procedurilor de finalizare ale facultăților va fi reglementat
un număr minim și un număr maxim de studenți îndrumați de fiecare cadru didactic.

Art. 15. Susţinerea lucrării de licenţă / proiectului de diplomă / lucrării de disertaţie este
publică şi se face în plenul Comisiei de examen. La susţinerea de către absolvenţi a lucrării de
licenţă / proiectului de diplomă / disertaţiei, conducătorul ştiinţific, dacă nu este membru al comisiei,
participă în calitate de invitat.
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Art. 16. (1) Nota acordată pentru  susţinerea lucrării de licenţă / proiectului de diplomă / disertaţiei
se obţine ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor întregi acordate
exclusiv de membrii comisiei. Proba este promovată dacă nota acordată de fiecare membru al
comisiei este cel puţin  5,00.

(2) Absolvenţii promovează examenul de finalizare a studiilor dacă media de promovare este
cel puţin 6,00 (şase); în situaţia în care examenul de finalizare a studiilor constă în două probe, la
fiecare probă, nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 (cinci). Media unei probe, ca medie
aritmetică a notelor acordate exclusiv de comisia de examen, precum şi media examenului de
finalizare a studiilor se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei de
examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

(3) Examenul de disertaţie este promovat dacă nota acordată pentru susţinerea şi prezentarea
disertaţiei  este de cel puţin  6,00 (şase).

Art. 17. (1) Rezultatele fiecărei probe de concurs se comunică candidaților în termen de cel mult 48
de ore de la data susținerii acesteia prin afișarea la avizierul facultății și pe site-ul acesteia de către
secretariatul facultății, luând în considerare opţiunea de pseudonimizare a candidatului, exprimată
prin Cererea de înscriere.

(2) În cazul în care candidatul a optat pentru a-şi activa dreptul de pseudonimizare a datelor
personale în procesul de afişare a rezultatelor examenului de finalizare a studiilor, pe listele cu
rezultate se va înlocui numele candidatului cu numărul dosarului de înscriere la examen.

(3) Listele cu rezultatele examenului de finalizare a studiilor vor fi menţinute pe site și la
avizier timp de 7 zile de la data afişării.

Art. 18. (1) Se pot formula contestaţii numai pentru probele scrise.
(2) Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la secretariatul facultăţii în

termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor şi se rezolvă în timp de 48 de ore de la data
depunerii, de către Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor. Deciziile comisiilor de analiză
şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive. Rezultatele obţinute la probele orale, de aptitudini
sportive sau artistice nu pot fi contestate.

(3) Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor este propusă de decan, numită prin
decizia Rectorului Universităţii din Piteşti și este formată din cadre didactice din specialitatea probei
contestate, dar care nu au participat în comisia de susţinere a probei respective.

(4) Conform legii, membrii comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor nu se pot afla,
cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.

Art. 19. Examenul nepromovat poate fi repetat într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către
candidat a cheltuielilor aferente şi în condiţiile stabilite de Metodologiile proprii ale facultăţilor, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu reglementările Universităţii din Piteşti.
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Partea a V-a : ORGANIZAREA EXAMENELOR PENTRU ABSOLVENȚII ALTOR
INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATE

Art. 20. Universitatea din Pitești, instituţie de învăţământ superior acreditată, poate organiza examen
de licenţă/diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate. Aceștia se pot
înscrie şi pot susţine, după caz, examenul de licenţă sau de diplomă, cu aprobarea senatelor
universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior, după avizul favorabil al consiliilor de
administraţie, în 5 ani de la absolvire.

Art. 21. Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează şi desfăşoară examen de
licență/diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau au torizare
provizoriu, prevăd în regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea şi desfăşurarea
acestor examene, inclusiv precizarea modalităţii acoperirii cheltuielilor, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare, în 5 ani de la absolvire.

Art.22 Absolvenții programelor de studii/specializărilor autorizate provizoriu sau acreditate din
cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate/autorizate să funcționeze provizoriu intrate în
lichidare sau lichidate, care nu au susținut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor,
pot susține examenul de licență/diplomă la Universitatea din Pitești, dacă în oferta educațională a
universității există aceste programe de studii universitare de licență/specializări acreditate, în 5 ani
de la absolvire.

Art.23 În cazul instituțiilor de învățământ sup erior desființate, suplimentul la diplomă se
completează și se eliberează de către instituția de învățământ universitar acreditată care a organizat
examenul de finalizare a studiilor universitare, în baza situației școlare/foii matricole cu care
absolventul a fost admis să susțină examenul de finalizare a studiilor, respectiv a documentelor
eliberate de Arhivele Naționale, Serviciile județene/ Serviciul Municipiului București ale/al
Arhivelor Naționale sau de către instituțiile unde a fost depusă arhiva instituției desființate, după caz,
în 5 ani de la absolvire.
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Partea a VI-a:  DISPOZIȚII FINALE

Art. 24(1) Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se
eliberează de către Universitatea din Piteşti în programul de studii / specializarea absolvit(ă), în
termen de cel mult 12 luni de la data promovării.

(2) Până la eliberarea diplomei, dar nu mai mult de 12 luni de la data promovării, absolvenţii
care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinţe de absolvire a studiilor.
Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină
semnăturile şi informaţiile înscrise pe diplomă, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la
care s-a asigurat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. În caz de
pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea
duplicatelor acte studii (Anexa 6).

(3) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, o
adeverință care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea,
perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.

Art. 25. Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului Universităţii din Piteşti, un examen de
finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut
prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie
universitară.

Art. 26. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru examenele de finalizare a studiilor
corespunzătoare anului universitar 2021-2022. Ele sunt valabile şi pentru absolvenţii promoţiilor
anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor în maximum 5
ani de la absolvire.

Art. 27. Facultăţile au obligaţia să elaboreze propria Metodologie a examenului de finalizare a
studiilor pentru studiile universitare de licenţă şi master din anul universitar 2021-2022, respectând
prezentul regulament, în  termen de 10 zile de la aprobare.

Art. 28. Fac parte integrantă din prezentul regulament următoarele anexe:
- Anexa 1a: Cerere de înscriere şi Anexa 1b: Declaraţie de consimţământ şi Nota de informare

privind prelucrarea datelor cu caracter personal (F1- REG- CMCPU - 05);
- Anexa 2: Declaraţie privind originalitatea lucrării de licenţă /proiectului de diplomă (F2-

REG- CMCPU - 05);
- Anexa 3: Catalog cuprinzând rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor

universitare de licenţă (în cazul în care proba 1 este probă scrisă);
- Anexa 4: Catalog cuprinzând rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor

universitare de master;
- Anexa 5: Catalog cuprinzând rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor

universitare de licenţă (în cazul în care proba 1 este probă orală);
- Anexa 6: Modele de Adeverinţă absolvire studii universitare de licenţă/ masterat;
- Anexa 7: Model Certificat de studii universitare fără examen de licenţă/diplomă/disertaţie;
- Anexa 8: Formular ALUMNI (www.upit.ro).
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Art. 29. (1) Prezentul regulament a fost dezbătut și aprobat în Ședința Senatului Universității din Pitești din
data de 28.02.2022.

(2) În termen de 10 zile de la data afişării prezentului regulament, Consiliile facultăţilor vor aproba
metodologiile proprii de finalizare studii.
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Anexa 1a - F1- REG- CMCPU - 05
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
FACULTATEA _______________________________

CERERE DE ÎNSCRIERE
LA EXAMENUL DE _______________________

I. Date personale ale candidatului
1. Date privind identitatea persoanei
Numele de naştere:__________________________ Numele de căsătorie (dacă este
cazul):_____________________
Prenumele: _________________________CNP ______________________________
2. Sexul:  Feminin  Masculin
3. Data şi locul nașterii:
Ziua / luna / anul ________ /______________ / __________
Locul (localitate, judeţ) _________________ / _________________________
4. Prenumele părinţilor:
Tata: ____________________________ Mama:____________________________________
5. Sunt absolvent(ă) promoţia: ______ / _______________ (anul înmatriculării / anul absolvirii)
6. Menţiuni privind şcolarizarea:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Forma de învăţământ absolvită: IF  IFR ID
 Fără taxă  Cu taxă
8. Solicit înscrierea la examenul de __________, Sesiunea _________________ anul __________
9. Lucrarea de _____________________ pe care o susţin are următorul titlu:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. Coordonator ştiinţific:__________________________________________________
11. Menţionez că susţin examenul de ____________ (pentru prima oară, a doua oară - după

caz)___________________
II. Documentele în original depuse la dosarul de înscriere:

1. Diplomă de bacalaureat ________________________________________________
2. Diploma de licenţă / inginer _____________________________________________
3. Alte  documente_____________________________________________________

SEMNĂTURA, VERIFICAT,
Secretar facultate

_______________________________ ____________________
(numele şi prenumele, semnătura)

Am primit documentele în original depuse la dosarul de înscriere la examenul de ________________.
_____________________ _____________ ________________
(Numele şi prenumele) (Semnătura) (Data)

Doresc să îmi activez dreptul la pseudonimizare a datelor personale în procesul
de afişare a rezultatelor examenului de finalizare studii, conform prevederilor
GDPR.
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Anexa 1b - F1- REG- CMCPU - 05

Însoţeşte NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul
Art. 13 din Regulamentul 2016/679/UE

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
student/masterand/elev absolvent al unui program de licenţă/master/colegiu la Universitatea
………………………………………………………………., participant la examenul de finalizare
studii, 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 (si poate fi accesata pe site-ul https://www.upit.ro la sectiunea
“Protectia datelor cu caracter personal”), pe întreaga perioadă contractuală, până la expirarea
obligațiilor universităţii ce rezultă din contractul de studii încheiat și a termenelor legale de arhivare
şi prelucrări statistice.
Nume şi prenume :
Facultatea :
Programul de studii: Semnătura:
Data:
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Anexa 1b verso

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
student/masterand/absolvent al unui program de studii universitare sau elev-absolvent al unui program de studii terţiare
non-universitare), 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 conformitate cu prevederile GDPR şi ale legislaţiei
privind protecţia datelor cu caracter personal, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin, în calitate de parte
contractuală în contractele de studii, respectiv în scopul participării dvs. la examenul de finalizare studii, a evaluării şi
afişării rezultatelor în cadrul acestui examen, a emiterii actelor de studii, dar şi prelucrărilor statistice în legătură cu
monitorizarea ulterioară a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii şi evaluarea activităţii universităţii, a completării bazei
de date Alumni, în scopul comunicării cu dvs., al soluţionării petiţiilor, recuperării creanţelor, medierii şi rezolvării
litigiilor, analizelor statistice şi raportărilor, asigurării măsurilor de securitate 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, naţionalitate, etnie, date privind formarea şi parcursul profesional, situaţii speciale/asigurari de sănătate și sociale
ale dvs. sau membrilor familiei, detalii de contact, date financiar-bancare, referinţe/recomandări, imaginea foto sau
înregistrări video captate în scopul evaluării online, a securizării spaţiilor Universităţii sau promovării activităţilor şi
programelor de studii specifice ale UPIT, adresa IP în scopul îmbunătăţirii şi asigurării funcţionalităţii platformelor
online.
CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale sunt destinate utilizării/prelucrării de către operator (UPIT), parteneri contractuali 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.

Decan,
Nume, Prenume, ____________________________
Semnătură, _________________________

NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ PRIVIND PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL A PARTICIPANȚILOR

LA DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A
STUDIILOR ÎN UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
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Anexa 2-F2- REG- CMCPU - 05
MODEL

DECLARAŢIE PRIVIND ORIGINALITATEA LUCRĂRII DE LICENŢĂ /
PROIECTULUI DE DIPLOMĂ / LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

UNIVERSITATEA din PITEȘTI
FACULTATEA  ..................................................................................................................
PROGRAMUL DE STUDII.................................................................................................
NUMELE ŞI PRENUMELE................................................................................................
PROMOŢIA.....................
SESIUNEA DE LICENŢĂ / DIPLOMĂ / DISERTAȚIE ................................................
DENUMIREA LUCRĂRII / PROIECTULUI / LUCRĂRII DE DISERTAŢIE
............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Declar pe propria răspundere că lucrarea de faţă este rezultatul muncii proprii, pe baza cercetărilor
mele şi pe baza informaţiilor obţinute din surse care au fost citate şi indicate conform normelor etice, în textul
lucrării/proiectului, în note şi în bibliografie.

Declar că nu s-a folosit în mod tacit sau ilegal munca altora şi că nicio parte din lucrare / proiect nu
încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, persoană fizică  sau juridică.

Declar că lucrarea/proiectul nu a mai fost prezentat(ă) sub această formă vreunei  instituţii de
învăţământ superior în vederea obţinerii unui grad sau titlu ştiinţific ori didactic.

În cazul constatării ulterioare a unor declaraţii false, voi suporta rigorile legii.

Data:  ………………                                            Numele, prenumele şi semnătura absolventului
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Anexa 3

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ……………………………………… Anul universitar : 2021-2022
Domeniul de licenţă: …………….. Sesiunea : ……………….2022
Specializarea (programul de studii): ………………………………….
Forma: IF / IFR

CATALOG
cuprinzând  rezultatele obţinute la examenul de finalizarea studiilor universitare de licenţă

Nr.
crt. Numele şi prenumele Tema proiectului de diplomă / lucrării de

licenţă Îndrumător Proba 1 Proba 2 Media RezultatMedia Note acordate Media

Examenul de licență/diplomă este creditat cu .... puncte de credit
- Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate ...... puncte de credit
- Proba 2 – Prezentarea și susținerea lucrării de licență/diplomă ..... puncte de credit

SEMNĂTURI

PREȘEDINTE: (funcția didactică și numele)………………….. MEMBRI: (funcția didactică și nu mele)…………………..
(funcția didactică și numele)…………………..
(funcția didactică și numele)…………………..

SECRETAR: (funcția didactică și numele) ………………….. (funcția didactică și numele)…………………..
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Anexa 4

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ……………………………………… Anul universitar : 2021-2022
Domeniul de MASTER: …………….. Sesiunea : ………………. 2022
Specializarea (programul de studii): ………………………………….

CATALOG
cuprinzând  rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor universitare de master

Nr.
crt. Numele şi prenumele Tema disertaţiei Îndrumător Note acordate Media Rezultat

Examenul de disertație este creditat cu .... puncte de credit
- Proba 1 – Prezentarea și susținerea lucrării de disertație ..... puncte de credit

SEMNĂTURI

PREȘEDINTE: (funcția didactică și numele)………………….. MEMBRI: (funcția didactică și numele)…………………..
(funcția didactică și numele)…………………..
(funcția didactică și numele)…………………..

SECRETAR: (funcția didactică și numele)………………….. (funcția didactică și numele)…………………..
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Anexa 5
UNIVERSITATEA DIN   PITEŞTI
FACULTATEA DE ……………………………………… Anul universitar : 2021-2022
Domeniul de licenţă: …………….. Sesiunea : ……………….2022
Specializarea (programul de studii): ………………………………….
Forma: IF / IFR

CATALOG
cuprinzând  rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă

Nr.
crt. Numele şi prenumele Tema lucrării de licenţă Îndrumător Proba Note acordate Media Rezultatprobe generala

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Examenul de licență/diplomă este creditat cu .... puncte de credit
- Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate ...... puncte de credit
- Proba 2 – Prezentarea și susținerea lucrării de licență/diplomă ..... puncte de credit

SEMNĂTURI

PREȘEDINTE: (funcția didactică și numele)………………….. MEMBRI: (funcția didactică și numele) …………………..
(funcția didactică și numele)…………………..
(funcția didactică și numele)…………………..

SECRETAR: (funcția didactică și numele) ………………….. (funcția didactică și numele) ………………….
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Anexa 6

Nr………………./……………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A D E V E R I N Ţ Ă

Se adevereşte prin prezenta că____________________________________________________
(numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele)

născut(ă) în  anul______luna______ziua_____ în localitatea_____________________________
judeţul____________CNP____________________________este absolvent(ă) a(l) UNIVERSITAŢII DIN
PITEŞTI, Facultatea________________________________________________________________
Ciclul I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ forma de învățământ______, cu predare în
limba______________, localitatea_________________.

A promovat anii I-IV de studii în perioada___________________cu mediile:______________ anul I
de studii, ______________ anul al II-lea de studii, ______________ anul al III-lea de studii,
______________ anul al IV-lea de studii.

A promovat examenul de finalizare a studiilor  în sesiunea ________________________ cu media
(luna,anul)

__________________________________ la data de_____________________.
(în cifre şi litere)
A obţinut titlul de________________________________în domeniul_________________________

programul de studii / specializarea__________________________________________________, program de
studii acreditat, _________credite de studii (ECTS), în conformitate cu HG nr................/.................

Prezenta adeverinţă se eliberează la cerere, conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca diploma şi
are valabilitate de maximum 12 luni de la promovarea examenului de finalizare a studiilor.

RECTOR SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE
......................... ....................................

L.S.

DECAN SECRETAR FACULTATE
………………………………. ……………………………………

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Str. Târgul din Vale, nr. 1, Cod poştal 110040-Piteşti,

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

http://www.upit.ro
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Nr................................/.............................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A D E V E R I N Ţ Ă

Se adevereşte prin prezenta că___________________________________________________
(numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele)

născut(ă) în  anul______luna______ziua_______ în localitatea________________________________
judeţul___________________CNP_______________________este absolvent(ă) a(l) UNIVERSITĂŢII DIN
PITEŞTI, Facultatea________________________________________________________________
Ciclul II – STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, forma de învățământ______, cu predare în
limba__________________, localitatea___________.

A promovat anii I-II de studii în perioada___________________cu mediile: ______________ anul I
de studii, ______________ anul al II-lea de studii.

A promovat examenul de disertație  în sesiunea _________________cu media
(luna, anul)

__________________________________  la data de_____________________.
(în cifre şi litere)

A obţinut titlul de MASTER în domeniul _______________________________________programul
de studii/specializarea_______________________________________________, program de studii acreditat,
_________credite de studii (ECTS), în conformitate cu HG nr................/.................

Prezenta adeverinţă se eliberează la cerere, conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca diploma şi
are valabilitate de maximum 12 luni de la promovarea examenului de disertație.

RECTOR SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE
......................................... ...................................

L.S.

DECAN SECRETAR FACULTATE
………………………………. ……………………………………

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Str. Târgul din Vale, nr. 1, Cod poştal 110040-Piteşti,

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

http://www.upit.ro
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Nr………………./…………………………………………….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(MODEL PENTRU ABSOLVENȚII ALTOR UNIVERSITĂŢI CARE PROMOVEAZĂ EXAMENUL
DE FINALIZARE LA UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI)

A D E V E R I N Ţ Ă

Se adevereşte prin prezenta că_________________________________________________________
(numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele)

născut(ă) în  anul______luna______ziua_____ în localitatea_____________________________
judeţul_______________________CNP____________________________este absolvent(ă) a(l) Universității
_____________________________, Facultatea_________________________________________________
Ciclul I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ forma de învățământ______, cu predare în
limba______________, localitatea_________________.

A promovat examenul de finalizare a studiilor  în sesiunea ________________________ cu media
(luna,anul)

__________________________________  la data de_____________________.

A obţinut titlul de________________________________în domeniul_________________________
programul de studii/specializarea__________________________________________________, program de
studii acreditat, _________credite de studii (ECTS), în conformitate cu HG nr................/..................

Prezenta adeverinţă se eliberează la cerere, conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca diploma şi
are valabilitate de maximum 12 luni de la promovarea examenului de finalizare a studiilor.

RECTOR SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE
................................ ....................................

L.S.

DECAN SECRETAR FACULTATE
………………………………. ……………………………………

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Str. Târgul din Vale, nr. 1, Cod poştal 110040-Piteşti,

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

http://www.upit.ro

Nr.: _________       din data de: _____________
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Anexa 7

Nr………………./…………………………………………….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAT DE STUDII UNIVERSITARE

Se adevereşte prin prezenta că_________________________________________________________
(numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele)

născut(ă) în  anul______luna______ziua_____ în localitatea_____________________________
judeţul____________CNP____________________________este absolvent(ă) a(l) UNIVERSITAŢII DIN
PITEŞTI, Facultatea______________________________________________________________________
Ciclul I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ / Ciclul II – STUDII UNIVERSITARE DE
MASTERAT, domeniul____________________________________________________________________
specializarea_____________________________________, program de studii acreditat, _________credite de
studii (ECTS), în conformitate HG nr................/................., forma de învățământ_______, cu predare în limba
______________, localitatea_________________.

A promovat anii I-IV de studii la data de______________________ în perioada
___________________ cu mediile:
______________ anul I de studii,
______________ anul al II-lea de studii,
______________ anul al III-lea de studii,
______________ anul al IV-lea de studii.

FĂRĂ EXAMEN DE LICENŢĂ / DIPLOMĂ / DISERTAŢIE.

RECTOR SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE
........................................ ..............................

L.S.

DECAN SECRETAR FACULTATE
………………………………. ……………………………………

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Str. Târgul din Vale, nr. 1, Cod poştal 110040-Piteşti,

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

http://www.upit.ro
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Anexa 8

Formular ALUMNI (www.upit.ro)
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LISTA DE DIFUZARE A REGULAMENTULUI

Nr.
Facultate/

Compartiment

Nume și

prenume

Data

primirii
Semnătură

Data

retragerii
Semnătură

1. Senatul universității

2. CMCPU

3. Direcția Secretariat
General

4. Facultatea de Științe,
Educație Fizică și
Informatică

5. Facultatea de Mecanică
și Tehnologie

6. Facultatea de
Electronică, Comunicații
și Calculatoare

7. Facultatea de Științe
Economice și Drept

8. Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale
și Psihologie

9. Facultatea de Teologie,
Litere, Istorie și Arte

10. Departamentul
Învățământ cu Frecvență
Redusă

11. Secretariatul tehnic al
Comisiei de
monitorizare


