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Pentru cetățenii români cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă 

obținută în străinătate şi pentru cetățenii statelor membre ale UE, SEE şi CE, 

care au obținut/sunt în posesia/au deja atestatul de recunoaștere a studiilor, 

înscrierea candidaților se face pe platforma on-line a admiterii 

(https://admitereonline.univ-ovidius.ro/). 

 

(1) Dosarul de candidatură pentru cetățenii din statele membre UE, SEE şi CE, va 

conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg): 

a. declarație RGDP (se va bifa în momentul accesării contului în vederea 

înscrierii); 

b. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa 

dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă şi cele originale 

(se va bifa în momentul accesării contului în vederea înscrierii);  

c. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat 

la înscriere); 

d. certificatul de naștere; 

e. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate 

f. copie de pe pașaport (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii; 

g. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat 

numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui; 

h. diploma de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2020, 

adeverința de bacalaureat în care se va specifica situația școlară cu 

înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de bacalaureat, vizată 

cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele 

de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu 

Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; 

Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la 

Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de 

Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara 
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de provenienţă; sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe 

din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara 

respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către 

Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul 

Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din 

România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României 

sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea 

viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara 

emitentă; Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui 

tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. 

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau 

supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele 

emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de 

Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica 

Moldova/ în copie și  traducere legalizată în limba română. Candidații care 

se înscriu și la alte domenii de licență vor prezenta diploma de bacalaureat 

în copie și traducere legalizată pentru fiecare opțiune; 

i. atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de MEC sau adeverința de 

recunoaștere, pentru candidații care au absolvit în anul 2020 şi care la 

momentul înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverința este 

eliberată de către CNRED cu titlul provizoriu până la prezentarea diplomei 

finale de către solicitant; în situația în care candidatul depășește termenul 

limită adeverința îşi pierde valabilitatea) - valabil pentru candidații care au 

obținut Atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența 

UOC; 

j. foile matricole, aferente studiilor efectuate la liceu (situația școlară) / în 

copie și traducere legalizată în limba română 

k. certificat de absolvire a anului pregătitor de limba romana sau certificat de 

competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile 

abilitate de MEC, la admiterea la studii universitare de licență/master cu 

predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1. Prin excepție, pentru 

elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau 

într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice 

de comunicare orală în limba română se face cu diploma  de bacalaureat 

l. certificat de competență lingvistică pentru limba engleză, obținut prin 

susținerea și promovarea probei de competență lingvistică de limba engleză 

organizat de UOC (on-line), nivel minim B1. Sunt exceptate de la testul de 

competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a 

statului este limba străină de circulație internațională în care se va studia 

programul de studii pentru care candidează și care dovedesc cu documente 

școlare că au urmat cursurile în acea limbă.  

m. adeverință medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă 

din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la 

care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor 

respecta prevederile din Metodologia proprie de admitere; 
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n. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;  

o. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului 

de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este 

înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, 

(dacă este cazul); 

p. declarația cu lista documentelor depuse la dosar; 

q. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere 

 

(2) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de 

candidatură, în original, vizate spre autentificare de către autoritățile de resort sau 

apostilate Haga, după caz, împreună cu atestatul de recunoaştere a studiilor 

eliberat de MEC sau adeverinţa de recunoaştere şi paşaportul cu viză valabilă în 

scop "studii". 

 

(3) Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea 

candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și 

înmatriculați, au obligația depunerii documentelor prevăzute la alin (1), în 

original, până la începerea anului universitar 2020-2021, în caz contrar ei vor fi 

declarați respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere. 

 
 


