
 
DRAGI VIITORI STUDENȚI, 

 
 

În zilele de 24.07-25.07.2021, noi, Comisia de admitere RP de la Universitatea „Ovidius” din Constanța 
vom fi prezenți la Chișinău (sediul Bestseller din complexul comercial UNIC, et. 1, orele 9:00-17:00), pentru 
preluarea documentelor în original de la candidații declarați admiși și care și-au făcut înmatricularea pe e-mail. 
 

La Chișinău trebuie să depuneți următoarele documente: 
A. Dosarul de înscriere (pe care l-ați transmis online la înscrierea inițială pe platformă):  

1. Cererea de înscriere – Anexa 3a – în original; 
2. Certificat de naștere – copie legalizată original (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; 
8. Adeverința medicală eliberată în ultimele 6 luni – în original; 
9. Fotografii tip buletin – 4 buc.; 
10. Dosar plic de carton 

B. Documentele de înmatriculare (transmise în prealabil pe e-mail): 
1. Anexa 7 – Confirmarea locului – în ORIGINAL; 
2. 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) cu numărul de înregistrare 
primit de la Comisia de admitere RP – în ORIGINAL; 
3. Dovada plății a 25% din taxa de școlarizare – doar pentru studii cu taxă în lei. 

 
De aceea, în prealabil TREBUIE să vă faceți înmatricularea online, pe e-mail, ca răspuns la mesajele 

primite de la Comisia de admitere RP. Aceasta constă în depunerea Documentelor de înmatriculare: 
1. Anexa 7 – Confirmarea locului: 
https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/ 
2. 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): 
https://admitere.univ-ovidius.ro/romani-de-pretutindeni/ 
3. Dovada plății a 25% din taxa de școlarizare – doar pentru studii cu taxă în lei; 
Modalitate de plată ÎN LEI: prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii 
,,Ovidius” din Constanța: 

• UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA 
• COD FISCAL 4301332 
• RO55BTRLRONCRT00P7657302 
• BANCA TRANSILVANIA 
• SWIFT BTRLRO22 

Detalii tranzacție: NUME-PRENUME CANDIDAT, Denumire Facultate (prescurtat), TRANȘA 1 DIN TAXA DE 
SCOLARIZARE 
 
Pentru studiile cu taxă în lei, aici găsiti taxele de școlarizare: 
https://admitere.univ-ovidius.ro/2021/rp/Anexe%20RP/Anexa%209.a%20-
%20Taxe%20scolarizare%20pt%20studii%20de%20licenta%202021.pdf 
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