
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI 
 

 
A. Documentele pe care le-ați încărcat pe platformă la înscrierea online: 

1. Cerere de înscriere: original; 
2. Certificat de naștere: original + copie; 
3. Carte de identitate: original + copie + declarație notarială că nu deține carte de identitate românească; 
4. Pașaport: original + copie primele 3 pagini; 
5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul): original + copie; 
6. Diploma de bacalaureat: original; 
7. Diploma de licență (sau adeverința): original 
8. Suplimentul la diplomă: original; 
9. Declarație RGDP (Anexa 4): original; 
10. Declarație privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale (Anexa 

5): original; 
11. Adeverința medicală – original; 
12. 4 fotografii color tip buletin; 
13. Dosar plic (mapă pentru hârtii) 

 

 
B. Documentele de înmatriculare: 

B1. Pentru locuri bugetate 

1. *Confirmarea locului (Anexa 7) – în original; 
2. *Contract cadru de studii fără taxă (un pachet de documente care conține: contract de studii, declarație 

de înmatriculare, cerere de înmatriculare) – în original; 

B2. Pentru locuri cu taxă în lei 

1. *Confirmarea locului (Anexa 7) – în original; 
2. *Contract cadru de studii cu taxă (un pachet de documente care conține: contract de studii, declarație 

de înmatriculare, cerere de înmatriculare) – în original; 
3. Dovada plății a 25% din taxa de școlarizare – doar pentru studii cu taxă în lei; 
4. Modalități de plată în lei: 

- 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. 

- 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 ȘCOLARIZARE 
 

 
Pentru candidații declarați ADMIS conform Rezultat definitiv 1 Master RP-sept 2022, înmatricularea se face în ziua de 
12.09.2022, în intervalul orar 09:00-17:00, astfel: 

-  cu prezență fizică la sediul Comisiei de admitere a românilor de pretutindeni, Universitatea „Ovidius” din Constanța, 
Bd. Mamaia nr. 124, sala de protocol a cantinei; 

- Documentele marcate cu * le veți primi de la comisie; 
- Candidați i aflați în imposibilitatea de a-și fac e înmatric ularea c u prez ență fiz ic ă, se vor înmatricula online, prin 

transmiterea pe e-mail (admitere.rp@365.univ-ovidius.ro) a documentelor de la pct. B, cu obligativitatea de a 
prezenta documentele în original până la începerea anului universitar 2022-2023. 

 
 
Contact Comisie de admitere români de pretutindeni: 
E-mail: admitere.rp@365.univ-ovidius.ro 
WhatsApp, Viber: 0772 268 495 

https://admitere.univ-ovidius.ro/2021-2022/Anexe%20RP%202022/Anexa%207%20-%20Confirmare%20loc%20studii%202022.pdf
https://admitere.univ-ovidius.ro/admitere2022/Contract%20cadru%20de%20studii%20fara%20taxa.pdf
https://admitere.univ-ovidius.ro/2021-2022/Anexe%20RP%202022/Anexa%207%20-%20Confirmare%20loc%20studii%202022.pdf
https://admitere.univ-ovidius.ro/admitere2022/Contract%20cadru%20de%20studii%20cu%20taxa.pdf
mailto:admitere.rp@365.univ-ovidius.ro

