
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 

INFORMAȚII PENTRU ÎNMATRICULAREA LA STUDIILE DE MASTERAT 

 Înmatricularea candidaților admiși are loc în perioada 20 iulie-26 iulie 2022, conform 
Programării afișate pe site. Candidații sunt rugați să respecte programarea pentru a 
evita aglomerarea la sediul facultății.  

 Candidatii declarati admisi sunt obligati sa se prezinte la sediul Facultății de 
Matematică și Informatică, la sala CERP, etaj 1, Bd. Mamaia, nr. 124, pentru a se 
inmatricula, prezentand documentele necesare, enumerate mai jos. In plus, trebuie sa-
si confirme locul ocupat in platforma www.admitereonline.univ-ovidius.ro. 
Confirmarea on-line a locului ocupat nu scuteste candidatul de procesul de 
inmatriculare la sediul facultatii. 

 Documentele necesare la înmatriculare (vor fi prezentate de către candidații admiși intr-
un dosar plic): 

‐ Cererea de inmatriculare (se printeaza de catre candidat din contul de pe platforma de 
admitere online dupa ce si-a confirmat locul obtinut in urma declararii lui ca fiind 
admis). Confirmarea locului se face din contul de pe platforma de admitere online. 

‐ Declatia RGPD, in original, semnata olograf 
‐ Legitimatia de concurs (se printeaza de catre candidat din contul de pe platforma online) 
‐ Fisa de inscriere (se printeaza de catre candidat din contul de pe platforma online) 
‐ Declaratia pe propria raspundere privind autenticitatea si corespondenta  dintre 

documentele digitale/scanate incarcate pe platforma si cele originale 
‐ Actul de identitate in copie simpla 
‐ Certificatul de nastere in copie simplă, care se conformizează de către comisie în 

prezența actului în original 
‐ Certificatul de căsătorie- pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele), în 

copie simplă, care se conformizează de către comisie în prezența actului în original; 
‐ Diploma de licența/adeverința de absolvire (pentru absolvenții din Promoția 2021) în 

original 
‐ Diploma de BAC in original 
‐ Adeverința medicală eliberată de către medicul de familie, care atestă că persoana 

respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de 
studiu la care candidează 

‐ 2 fotografii- tip buletin / carte de identitate 
‐ Candidații admiși pe loc Cu taxă vor prezenta dovada plății primei rate din taxa de 

școlarizare (25% din taxa anuală). 
‐ Dacă e cazul, adeverinţa din care să rezulte calitatea de student / absolvent (cu sau fără 

taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular. 

 Unde pot plăti prima rată din taxa de școlarizare (pentru candidații admiși pe un loc 
Cu taxă)? 
 In platforma www.admitereonline.univ-ovidius.ro folosind cardul bancar, odata cu 

confirmarea locului 
 prin transfer bancar către contul universității RO74TREZ23120F330500XXXX, 

Cod Fiscal 4301332. Pe ordinul de plata trebuie să apară clar toate detaliile de plată: 
Nume Prenume candidat și Facultatea pentru care optează/Programul.  

 Candidatii care platesc prin Ordin de plata vor incarca in platforma on-line de 
admitere dovada platii si vor introduce in campul alocat suma achitata.  

 Candidații declarați admiși pe loc fără taxă/cu taxă care nu se inmatriculeaza in 
termenul stabilit isi pierd locul castigat prin concurs.  


