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ANEXA 3  

FIȘĂ ÎNSCRIERE LA STUDII PE CONT PROPRIU VALUTAR SAU TAXĂ ÎN VALUTĂ 

APPLICATION AS SELF PAYING VALUTARY APPLICANT 

(AN ACADEMIC 2018-2019) 

FOR THE ACADEMIC YEAR 2018-2019 

 

I. Vă rugăm selectați tipul de studiu, facultatea, specializarea și limba de predare pentru care 

doriți să aplicați:  

Please select the study type, faculty, specialization, study language, for which you would 

like to apply 

 

A. Tip studii : (licență, master, doctorat, rezidențiat, An Pregătitor)  

Study type: (bachelor, master, PhD, residency, Preparatory Year) 

_____________________________________________________________________________ 

B. Facultatea: ________________________________________________________________ 

Faculty of choice 

C. Specializarea: ______________________________________________________________ 

Specialization 

D. Limba de predare: (Study language) _____________________________________________ 

 

II. Vă rugăm completați formularul de mai jos cu datele dumneavoastră personale, folosind 

majuscule: (candidate will fill in all necessary information with CAPITAL LETTERS) 

Nume: (Family Name) _____________________________________________________________ 

Prenume: (Given Name) ___________________________________________________________ 

Locul și data nașterii: (Date & Place of Birth)__________________________________________ 

Sex: M □ F□ Cetățenie:Țara:_________________________EU / non-EU 

    Citizenship: Country  

Seria și numărul pașaportului: ____________________________emis la data de ______________ 

Passport Series and Number      Issued at 

Adresa (strada, nr, oraș, cod poștal, țara) Addrees(street, No, Postal Code, Country) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Număr telefon:(Phone Number)_______________________________________ 

Adresă e-mail:(E-mail address) _______________________________________ 

Data (Date) _________________________ Semnătura (Signature) __________________________ 
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III.  Declarație (Declaration) 

Declar pe propria răspundere că: 

I hereby declare, under penalty of perjury 

1. Am citit și am luat la cunoștință metodologia de admitere pentru candidații străini ce doresc să studieze 

în regim CPV (cont propriu valutar) la programele de studiu din cadrul Universității ”Ovidius” din 

Constanța pentru anul universitar 2017-2018.  

I have read and am aware of the admission methodology for international candidates that wish to study 

in self payiment (valutary status) at the study programs within “Ovidius” University of Constanta for 

the 207-2018 academic year 

2. Am luat la cunoștință și sunt de acord ca în cazul în care am fost declarat eligibil, rezultat obținut prin 

fraudă (ex. Am furnizat informații care nu sunt în conformitate cu realitatea), Universitatea are dreptul 

de a refuza înmatricularea mea și toate taxele achitate anterior sunt nerambursabile.  

I have taken notice and agree that if I have been declared eligible through forgery (eg. I have provided 

information that are not true), the uiversity is allowed to deny my registration and that all my already 

paid fees are non-refundable 

3. Informațiile completate în fișa de înscriere sunt în concordanță cu realitatea. 

The information declared in my application id true and according to reality 

4. Am luat la cunoștință și sunt de acord că înmatricularea în urma concursului de admitere este 

condiționată de obținerea Scrisorii de acceptare / Atestatului de recunoaștere a studiilor de liceu, 

eliberată de către Ministerul Educației din România. 

I have taken notice and agree that my registration after the admission exam is conditioned by the 

issuance of my acceptance letter / high school recognition from the Romanian Ministry of Education 

5. Am luat la cunoștință și sunt de acord ca în cazul în care sunt declarat ADMIS în urma concursului de 

admitere, am la dispoziție maxim 5 zile pentru a achita taxa de înmatriculare și 40% din contravaloarea 

taxei de școlarizare pentru programul de studiu selectat, altfel voi fi descalificat. Posibilitatea 

înmatriculării mele va fi condiționată de emiterea Scrisorii de accept / Atestatului de recunoaștere a 

studiilor de către Ministerul Educației din România. 

I have taken notice and agree that if after the admission exam I am declared admited I have a maximum 

of 5 days to pay the registration and 40% of the tuition fee for the chosen study program, or else I may 

be disqualified. The possibility of my registration is conditioned by the issuance of my acceptance letter 

/ high school recognition from the Romanian Ministry of Education 

6. Am luat la cunoștință și sunt de acord că la înmatriculare voi prezenta diploma de liceu sau echivalentul 

acesteia precum și foile matricole, supralegalizate de către autoritățile de resort, în original. Pentru studii 

postuniversitare, se vor depune la înmatriculare: diploma de licență și foile matricole, diploma de 

master și foile matricolă. 

I have taken notice and agree that at registration I will submit my high school diploma or the equivalent 

as well as all transcripts, authorised by the competent authorities in original. 

For post graduate studies, the submission of bachelor degree, master’s degree and transcripts shall be 

necessary. 

7. În cazul în care sunt admis dar ulterior decid să mă retrag de la studii, iau la cunoștință că Universitatea 

nu îmi va păstra locul pentru anul universitar următor, iar taxele achitate anterior retragerii sunt 

nerambursabile. 

If after being declared admited I decide to retrieve myself from the study program, I have taken notice 

and agree that the university will not keep my seat for the next academic year and all my already paid 

fees are non-refundable 

 

Data (Date)_____________________  Semnătura (Signature)______________ 
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