
 
                        

 

  
 
 
 
 
 

   

ANEXA 4 

DATE PERSONALE CANDIDAT 

(PERSONAL INFORMATION OF CANDIDATES) 

NUME ȘI PRENUME 
NAME & SURMANE 

 

Telefon / Mobil: 

Tel No / Mobile No 

 

Adresă e-mail: 

E-mail address: 

 

Adresa de domiciliu 

Full home address: 

 

 

Țara:  

Country: 

 

 

*Conform legii privind protectia datelor cu caracter personal am luat la cunostinta si sunt de acord ca datele 

mele sa fie prelucrate de catre Universitatea “Ovidius” din Constanta.  

*According to the personal data protection legislation I have taken notice and agree that my information will 

be processed by “Ovidius” University of Constanta. 

 

DOCUMENTE PREZENTE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ PENTRU 

(DOCUMENTS SUBMITTED IN THE CANDIDATE’S PERSONAL FILE) 

FACULTATEA (FACULTY)_____________________________________________________________ 

PROGRAM DE STUDIU (TYPE OF STUDY:Bachelor, master, PhD, Residency)_____________________________ 

SPECIALIZAREA (Specialization)________________________________________________________ 

LIMBA DE PREDARE (Teachig language)_________________________________________________ 

□ 
Declarație RGDP 

(General Data Protection Regulation form) 

OBLIGATORIU 

(COMPULSORY) 

□ 

Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa dintre 

documentele digitale/scanate încărcate pe platformă şi cele originale  

Own liability application regarding authenticity & correspondance of original 

documents and scanned documents 

OBLIGATORIU 

(COMPULSORY) 

□ 
Fișa de înscriere la studii pentru cetățenii internaționali (International citizens 

Application) 

OBLIGATORIU 

(COMPULSORY) 

□ 

Cererea-tip pentru primirea acordului de principiu la studii în specialitatea solicitată, 

aprobată de coordonatorul / directorul de program, Decanatul Facultății de interes, 

Rectoratului Universității. 

(Application form of acceptance to study in the required specialty approved by coordinator 

/ program director, Dean of chosen faculty, Rector of University) 

OBLIGATORIU DOAR PENTRU 

CANDIDAȚII LA STUDII DE 

REZIDENȚIAT (FOR RESIDENCY 

CADIDATES ONLY) 

□ 
Certificatul de naştere, - copie şi traducere legalizată 

(authorised copy & Romanian translations) 

OBLIGATORIU 

(COMPULSORY) 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA 

Bd. Mamaia nr. 124, 900527 Constanța, România 
Tel./Fax: +4 0241 606.407,  +4 0241 606.467 

E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro 
Web page: www.univ-ovidius.ro 

 



□ 
copie după actul care atestă domiciul stabil în străinătate şi traducere legalizată 

(authorised copy & Romanian translations of the document that states the actual 

address of candidate) 

OBLIGATORIU 

(COMPULSORY) 

□ 
copie a actului de identitate sau a paşaportului (paginile 1 – 4) valabil la 

momentul înscrierii (copy of valid passport pages 1-4 or valid ID) 

OBLIGATORIU 

(COMPULSORY) 

□ 

Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia împreună cu foile matricole aferente 

anilor de studiu, autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă (copie și 

traducere legalizată în limba română  

(High school diploma or the equivalent & all transcripts with authorised copy & Romanian 

translations, authorised by the competent authorities) 

OBLIGATORIU 

(COMPULSORY) 

□ 

Diploma de licență sau echivalentul acesteia împreună cu foile matricole aferente anilor 

de studiu, autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă – copie și 

traducere legalizată în limba română  

(Bachelor Degree diploma or the equivalent & all transcripts with authorised copy & 

Romanian translations, authorised by the competent authorities in original) 

OBLIGATORIU PENTRU 

CANDIDAȚII CARE 

DORESC SĂ PARTICIPE LA 

STUDII 

POSTUNIVERSITARE 

(FOR POST GRADUATE 

CADIDATES ONLY) 

□ 

Atestatul de absolvire a Anului pregătitor de limna română sau certificatul de 

competență lingvistică, după caz  

(Romanian Language proficiency certificate or Romanian language preparatory 

year diploma) 

OBLIGATORIU PENTRU 

CANDIDAȚII CE DORESC SĂ 

PARTICIPE LA STDUII ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ (COMPULSORY FOR 

CANDIDATES THAT APPLY FOR 

ROMANIAN TEACHING 

PROGRAMS) 

□ 

Adeverinţă medicală/certificatul medical care atestă că persoana respectivă este 

aptă din punct de vedere medical pentru viitoarea profesie și care să conțină 

informații referitoare la antecedente legate de COVID 19 și traducere legalizată  

(Medical certificate stating that the candidate is suitable for the future profession 

as well as medical history COVID 19 related - authorised copy & Romanian 

tanslation) 

OBLIGATORIU 

(COMPULSORY) 

□ 

Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat 

regimul de izolare/ carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană 

confirmată cu SARS-CoV2 în ultimele 14 zile.  

(Own liability statement that the participant has respected the isolation / 

quarantine measures and did not take close contact with anyone confirmed with 

SARS-CoV2 within the last 14 days) 

OBLIGATORIU 

(COMPULSORY) 

□ fotografie color, tip buletin/carte de identitate ( passport side photo) 
OBLIGATORIU 

(COMPULSORY) 

□ 

certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele) sau alt 

document care certifică schimbarea numelui – copie și traducere legalizată în limba 

română 

(Marriage certificate, for married candidates (that have changed their names) or any other 

documents stating name changing – authorised copy & Romanian translation)  

OBLIGATORIU 

(COMPULSORY) 

□ 
Chitanța privind taxa de procesare  

( Receipt of processing fee) 

OBLIGATORIU 

(COMPULSORY) 

□ 
Chitanța privind taxa de înscriere la concursul de admitere  

( Receipt of application for the admission session) 

OBLIGATORIU 

(COMPULSORY) 

● Toate documentele în original (documentele școlare originale și traducerile legalizate în original) sunt 
obligatorii și vor fi depuse la secretariatul facultății de interes la sosirea în România, dar nu mai tarziu 
de sfârșitul primului semestru de studii;  

● All original documents (original school documents and original authorized translations) are compulsory 
and will be submitted to the secretary office of the chosen faculty at arrival in Romania not later than 
the end of the first semester of studies 

 

Data și semnătura (Date & Signature) 


