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DOMNULE RECTOR,  

 

 

Subsemnatul/a…….……………………………CNP….……….……….. posesor/posesoare CI serie ………., 

număr……………,domiciliat în …….…………………………..…….……………...……………………….……….....……, 

nr. de telefon ……….…………………..., adresa de e-mail ……………………………………, vă rog să-mi aprobaţi 

participarea la concursul de ocupare a postului vacant ……………………………………….…………………………,din 

cadrul Compartimentului/Biroului/Serviciului/Facultăţii ……………………………………………, din Universitatea din 
Piteşti. 

 

Dosarul de înscriere la concurs cuprinde: 

 

 cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului Universității; 

 declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale; 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile 

documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului; 

 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în 

meserie și / sau în specialitatea studiilor; 

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 

funcția pentru care candidează; 

 adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

 curriculum vitae, model european; 

 alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  
  Data,          Semnătura,  

 

Domnului Rector al Universității din Piteşti 

Datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere sunt prelucrate de către Universitatea din Piteşti, ca 

operator de date cu caracter personal, 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 

înscrierii şi participării la concurs. 

Dosarul de concurs va fi stocat în conformitate cu regulile de arhivare a documentelor din UPIT. Pentru 

transparenţa concursului, datele personale privind rezultatele în urma procesului de selecţie a dosarelor, de notare a 

probei scrise şi de interviu, a soluţionării contestaţiilor vor fi afişate public, pentru o perioadă limitată de timp, la avizier  

şi pe pagina web a universităţii www.upit.ro şi vor putea fi anonimizate la cererea expresă a candidatului. 

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

