
 

 

 

                        

 

  
 
 
 
 
 

   

CALENDAR ADMITERE la COLEGIUL UOC 

Sesiunea iulie 2021 

Etape Perioada 

Înscrieri: prin mail la adresa 

colegiu@univ-ovidius.ro  
 

8 iulie 2021 – 17 iulie 2021  

Sustinerea probei (se organizeaza in situatia 

in care numarul de candidati inscrisi 

depaseste numarul locurilor disponibile)  
 

19 iulie 2021 ora 11:00 

Afișarea listelor initiale cu candidații 

repartizați pe locurile fara taxă/cu taxă, a 

celor aflați în așteptare și a celor respinși  

19 iulie 2021 ora 16:00 

Depunerea contestatiilor  20 iulie 2021, intre orele 9:00-12:00 

Afișarea listelor finale cu candidații 

repartizați pe locurile fara taxă/cu taxă, a 

celor aflați în așteptare și a celor respinși  

20 iulie 2021, ora 16:00 

Înmatriculări pentru toate calificarile - 

Semnarea contractelor de studii și depunerea 

actelor de inscriere  

21, 22 si 23 iulie 2021, intre orele 09:00 – 

16:00 

Afișarea rezultatelor după retragerea 

candidaților neînmatriculați  
21 iulie 2021, ora 18:00 

Înmatriculări pentru toate calificarile - 

Semnarea contractelor de studii și depunerea 

actelor de inscriere  

26 iulie 2021, intre orele 09:00 – 16:00 

Afișarea rezultatelor finale  26 iulie 2021 ora 18:00 

 

Sesiunea septembrie 2021 

Etape Perioada 

Înscrieri: prin mail la adresa 

colegiu@univ-ovidius.ro  
 

1 septembrie 2021  - 4 septembrie 2021  

Sustinerea probei (se organizeaza in situatia 

in care numarul de candidati inscrisi 

depaseste numarul locurilor disponibile)  
 

6 septembrie 2021 ora 11:00 

Afișarea listelor initiale cu candidații 

repartizați pe locurile fara taxă/cu taxă, a 

celor aflați în așteptare și a celor respinși  

6 septembrie 2021 ora 16:00 

Depunerea contestatiilor  7 septembrie 2021, intre orele 9:00-12:00 
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UOC 2 

Afișarea listelor finale cu candidații 

repartizați pe locurile fara taxă/cu taxă, a 

celor aflați în așteptare și a celor respinși  

7 septembrie 2021, ora 16:00 

Înmatriculări pentru toate calificarile - 

Semnarea contractelor de studii și 

depunerea actelor de inscriere  

8 si 9 septembrie 2021, intre orele 09:00 – 

16:00 

Afișarea rezultatelor după retragerea 

candidaților neînmatriculați  
9 septembrie 2021, ora 18:00 

Înmatriculări pentru toate calificarile - 

Semnarea contractelor de studii și 

depunerea actelor de inscriere  

10 septembrie 2021, intre orele 09:00 – 

16:00 

Afișarea rezultatelor finale  10 septembrie 2021 ora 18:00 

 

 


