
 

 
 

ÎNSCRIEREA ABSOLVENŢILOR 
 
Art. 6. (a) Înscrierea absolvenţilor se face printr-o cerere, conform Anexei 1(F1-REG-75-03).  La înscriere, 

absolvenții au obligativitatea depunerii formularului ALUMNI (Anexa nr. 8 – modelul de mai jos) la 

secretariatul facultății, completat on-line la adresa www.upit.ro - secțiunea ALUMNI și listat . 
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Anexa 1          F1-REG-CMCPU-05 
 
UNIVERSITATEA DIN PITESTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE  

LA EXAMENUL DE  
LICENȚĂ / DISERTAȚIE / DIPLOMĂ 

 
 
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)              (Dat 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere să fie prelucrate de către 
Universitatea din Piteşti, ca operator de date cu caracter personal, în baza contractului de studii, în conformitate cu 
Regulamentul U.E. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, în scopul soluţionării cererii. 

Am luat la cunoştinţă că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentul U.E., in baza Notei de 
informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în Universitatea din Piteşti atasata. 



 
 

3

 
Anexa 2  

F1-REG-CMCPU-05 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

UNIVERSITATEA din PITEȘTI 

FACULTATEA DE  TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE 

PROGRAMUL DE STUDII .................................................................................................................................. 

NUMELE ŞI PRENUMELE ................................................................................................................................. 

PROMOŢIA ................................................. 

SESIUNEA DE LICENŢĂ / DISERTAȚIE / DIPLOMĂ .................................................................................... 

DENUMIREA LUCRĂRII / PROIECTULUI 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

        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 

 

 

 

 

 

 


