
                                                                                                                              

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI  CERCETĂRII   

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Piteşti, Jud. Argeș 
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542 

  http://www.upit.ro 

 

          Nr. Permis T/……………… 

CERERE ELIBERARE PERMIS-CARD 

  

 User name: ………………….…………….. 
 

1. Nume, prenume……………………………………………………...……… iniţiala tatălui……. 

2. Data naşterii …………………………… 

3. Nivel pregătire (încercuiţi ultima formă de învătământ absolvită): -studii liceale 

 -studii postliceale 

 -studii profesionale 

 -colegiu universitar 

 -studii universitare 

 -studii postuniversitare 

4. Naţionalitate ……………………………. 

5. Statut cititor: -student (al Universităţii din Piteşti)  -utilizator nespecific (extern) 

-masterand (al UPIT)    -student în an pregătitor 

-doctorand (al UPIT) 

-cadru didactic (al UPIT) 

-alte categorii de salariaţi (ai UPIT) 
 

6. Facultatea ..………………………………………………………………………………………….. 

7. Secţia (specializarea) ..……………………………………………………………………………… 

8. Anul de studii  I  II  III  IV 

9. Nr. telefon …………………………………………….. 

10. Adresă e-mail …………………………………………. 

11. Carte de identitate: Seria ………….Nr. ……………………CNP ………………………………... 

12. Adresa permanentă: Str. ………………………………………………………, Nr. ……..…...….., 

Bloc …………, Sc. ………., Et. …………, Ap. ……, Localitate ………………………………….., 

 Cod postal …………………, Judeţ ………………………..  

13. Adresa în Piteşti: Str. ………………………………………………………, Nr. ……...…..……...., 

Bloc …………, Sc. ………., Et. …………, Ap. …… 

SAU 

Cămin Nr. ………………….., Etaj………….., Camera ……………. 

 

 Mă angajez să respect Regulamentul Bibliotecii 

 Declar că datele de mai sus sunt corecte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data,         Semnătura,    

     

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 solicitării mele, în scopul furnizării de 

servicii de bibliotecă, pentru realizarea de eventuale activităţi statistice, în scopul comunicărilor ulterioare privind 

activitatea bibliotecii şi pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce îi revin acesteia, 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. 

Am luat la cunoştinţă că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentul U.E., în baza Notei de 

informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în Universitatea din Piteşti atașată. 

http://www.upit.ro/

