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Anexa 3c 
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA Nr. legitimaţie _______________ 

(se completează de către Comisia de Admitere) 
 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE PENTRU 
ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ 

 

la concursul de admitere sesiunea 2021 
(se va completa cu majuscule, cu datele din paşaport) 

 
NUMELE DE FAMILIE LA NAŞTERE 
(Se va completa cu litere latine majuscule)  

NUMELE DE FAMILIE ACTUAL 
(Se va completa cu litere latine majuscule)  

PRENUMELE 
(Se va completa cu litere latine majuscule)  

PAŞAPORT  Seria:  Număr:  
COD NUMERIC PERSONAL (din tara de domiciliu):  
DOMICILIUL STABIL:  Ţara: Regiunea: 
Localitate:  Strada:  Nr.  
Rural  Urban peste 10000 locuitori  Urban sub 10000 locuitori  
Telefon:  E-mail:  
DATA 
NASTERII: 

Z Z L L A A A A 
        

Locul naşterii: Ţara:  Localitatea:  

SEXUL: 
Masculin  

STAREA 
CIVILĂ: 

Necăsătorit(ă)  
STARE SOCIALĂ 

SPECIALĂ 

Orfan  
Case de copii  

Feminin  Căsătorit(ă)  
Familii monoparentale  
Nu este cazul  

CETĂŢENIA:  NAŢIONALITATEA:  
PĂRINŢI 

TATA Prenume:  Cetăţenia:  Naţionalitatea:  
MAMA Prenume:  Cetăţenia:  Naţionalitatea:  
 

STUDII LICEALE ABSOLVITE 
 

Ţara şi 
localitatea 

Denumirea instituţiei 
şi anul absolvirii 

Domeniul / 
profilul 

Media anilor de studii Media 
examen de 
absolvire 

Denumirea 
actului de 

studii I II III IV V 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. SE VA COMPLETA DE CĂTRE CANDIDAT, ACOLO UNDE ESTE CAZUL: 
 

a. Sunt absolvent promoția ________, la studii cu taxă / fără taxă, al Instituţei de învăţământ superior _____________________ 
____________________ Facultatea ________________________________ domeniul ________________________________ 

 

b. Sunt student în anul ______ (anul univ. 20___/20___) la Instituţia de învăţământ superior ____________________________ 
____________________ Facultatea ________________________________ domeniul ________________________________ 

 

c. Celelalte programe de studii la care m-am înscris în această sesiune a concursului de admitere sunt: 

domeniul ____________________________________ Instituţia de învăţământ superior de stat ________________________ 

domeniul ____________________________________ Instituţia de învăţământ superior de stat ________________________ 

domeniul ____________________________________ Instituţia de învăţământ superior de stat ________________________ 

domeniul ____________________________________ Instituţia de învăţământ superior de stat ________________________ 

 
 
2. SE VA LUA LA CUNOŞTINŢĂ PRIN CITIRE ŞI ASUMARE A URMĂTOARELOR PARAGRAFE 
Dacă voi fi admis la un program de studii din cadrul Universităţii „Ovidius” sau din cadrul altui centru universitar, mă 
oblig ca în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor să comunic în scris şi să depun cererea de înmatriculare, în care 
să specific programul de studii la care voi urma studii cu bursă/fără bursă/cu taxă în lei. În caz contrar, declar că am 
luat la cunoştinţă că voi fi exclus de pe lista cu candidaţi admiși. 

 
 

3. AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ CĂ: 
 
a) În cazul retragerii dosarului de concurs pierd dreptul de a fi admis în urma retragerii altui candidat. 
b) În cazul în care am fost declarat admis şi nu depun cererea de înmatriculare  la comisia de admitere până la termenul limită 

de înmatriculare, voi pierde calitatea de student şi locul obţinut prin concurs. 
c) În cazul în care voi fi admis, în urma opţiunii mele din „Fişa de înscriere”, la studii cu taxă în lei,  sunt de acord să achit 

contravaloarea studiilor în cuantumul aprobat de Senatul Universităţii „Ovidius” (studentul va semna la înmatricularea în 
anul universitar 2021-2022 un Contract cu Universitatea). Totodată, mă oblig să achit 25% din contravaloarea taxei de 
şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022 până la termenul limită de înmatriculare. 

d) În cazul în care în documentele depuse la dosar vor fi informaţii false, voi fi eliminat din concurs şi voi suporta consecinţele 
legislaţiei în vigoare. 

e) În cazul în care mă retrag din concurs sau renunţ la locul ocupat, suma reprezentând 25% din taxa anuală de şcolarizare nu 
mi se restituie. 

f) În cazul în care nu se va întruni numărul minim de studenți înmatriculați pentru o formație de studiu, nu se va organiza 
programul de studii la care am fost admis(ă). 

Prin completarea și depunerea prezentei Fișe de înscriere am luat cunoștință că aceasta reprezintă antecontract până la 
semnarea contractului de studii (în cazul în care voi fi declarat admis). 
 
 
Subsemnatul declar cele de mai sus pe propria răspundere, în caz contrar voi suporta rigorile legii. 
 
 
DATA: ..................... SEMNĂTURĂ CANDIDAT: ..................................... 

(Semnătura olografă)    
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