INFORMAȚII UTILE PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI
Acte necesare la înmatriculare cu prezență fizică pentru studii de licență
1. Cererea de înscriere – Anexa 3a – în original;
2. Certificat de naștere – copie legalizată (sau copie simplă însoțită de original);
3. Carte de identitate – copie simplă însoțită de original;
4. Pașaport – copie simplă însoțită de original;
5. Diploma de bacalaureat – în original;
6. Foaia matricolă de la studiile de liceu – în original;
6. Declarația notarială că nu deține carte de identitate românească – în original (pt. Rep. Ucraina doar
declarație pe proprie răspundere);
8. Adeverința medicală – în original;
9. Declarația de asumare a identității culturale române (NU pt. Rep. Moldova);
10. Fotografii tip buletin – 4 buc.;
11. Anexa 7 – Confirmarea locului – în original;
https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/
12. Contract cadru de studii fără taxă / cu taxă (un pachet de documente care conține: contract de studii,
delarație de înmatriculare, declarație RGDP, cerere de înmatriculare) – în original;
https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/
13. Dovada plății a 25% din taxa de școlarizare – doar pentru studii cu taxă în lei;
Modalități de plată: prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din
Constanța – cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, Codul fiscal al UOC:
4301332
14. Dosar plic de carton.
Acte necesare la înmatricularea online pentru studii de licență
1. Anexa 7 – Confirmarea locului;
https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/
2. Dovada plății a 25% din taxa de școlarizare – doar pentru studii cu taxă în lei;
Modalități de plată: prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din
Constanța – cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, Codul fiscal al UOC:
4301332
3. Contract cadru de studii fără taxă / cu taxă (un pachet de documente care conține: contract de studii,
delarație de înmatriculare, declarație RGDP, cerere de înmatriculare) – în original.
https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/

Pentru candidații din Rep. Moldova, în zilele de 24.07-25.07.2021 se vor face înmatriculări cu prezență fizică la
Chișinău. Locația va fi anunțată în timp util.
Până pe data de 24.07.2021, toți candidații declarați admiși trebuie să își facă înmatricularea online, conform
indicațiilor din Lista cu Rezultatul concursului de admitere.

