
 

 

 

                        

 

  
 
 
 
 
 

   

Colegiul Universităţii „Ovidius” din Constanţa - Colegiul UOC  

ADMITERE 2021 

Acte necesare la înscrierea on-line 
 

 

 

Înscrierea candidaţilor pentru admiterea la COLEGIUL UOC se face on-line, prin transmiterea 

pe mail la adresa colegiu@univ-ovidius.ro a următoarelor documente (fotocopiate/scanate în 

format pdf sau jpeg):  

a) fişa de înscriere și declarație RGDP (disponibilă pe site, conform Anexei 1 și Anexei 2);  

b) foaia matricolă pentru clasele IX-XII liceu zi / XIII -a liceu seral / frecvenṭă redusă;  

c) diploma de bacalaureat sau adeverinţă/certificat de absolvire a liceului, după caz;  

d) carte de identitate;  

e) certificat de naştere;  

f) certificat de căsătorie în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei sau 

alt document care certifică schimbarea numelui;  

g) adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic şi apt 

pentru calificarea profesională la care solicită înscrierea; 

h) dovada de achitare a taxei de înscriere la Concursul de Admitere; 

i) Declaratia de autenticitate si conformitate - admitere Colegiul UOC (disponibilă pe site).  

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 

• Următoarele categorii de candidaţi beneficiază de scutire la plata taxei de înscriere la concursul de admitere, de 

bază de acte doveditoare: 

a. orfani cu vârsta până în 26 de ani – vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinţilor în copie  

b. salariaţii Universităţii Ovidius din Constanţa (UOC) şi copiii salariaţilor UOC – vor prezenta 

adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat UOC; 

c. copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate – vor prezenta adeverinţă din care 

să rezulte că unul dintre părinţi este personal didactic sau didactic auxiliar în activitate; 

d. copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ – vor prezenta 

adeverinţă de la locul de muncă unde a activat părintele; 

e. candidaţii proveniţi din sistemul de protecţie socială – vor prezenta adeverinţă eliberată de către 

Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului. 

Actele doveditoare pentru scutirea la plata taxei de înscriere se trimit scanate (în format jpeg sau pdf) 

împreună cu celelalte acte necesare înscrierii on-line la concursul de admitere. 
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