


































 

                                    CABINET  
 

 

Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, 010176, București 
Tel: +40 21 405 62 44  Fax: +40 21 313 10 13 
www.cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPD 

Average completing duration: 7 minutes 

 

 

CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE  

ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR 

No.      

 

 

 

APPLICATION FOR RECOGNITION OF STUDIES FOR ENROLMENT TO MASTER / PhD STUDIES, DPPD 

2017-2018 UNIVERSITY YEAR 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE REQUISE POUR L'ADMISSION AUX MASTER / ÉTUDES DE DOCTORAT, 

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018 

WRITE CLEARLY IN BLOCK CAPITALS / À REMPLIR EN MAJUSCULES 

ALL FIELDS MUST BE FILLED IN / VEUILLEZ REMPLIR TOUTES LES RUBRIQUES 
 
1. Family name(s) / Nom(s)  

2. First name(s) / Prénom(s)  

3. Previous names / Noms portés  antérieurement  

4. Date of birth / Date de naissance: Day/Jour  Month/Mois  Year/Année  

5. Place of birth / Lieu de naissance: Country/Pays  Place/Ville  

6. Gender/ Sexe M   F  

7. National Identity Card (Passport) No. / Carte d’ identité /Passeport No.  

8. Educational background/Études: 
8.1 Name of university & address / Nom de l’université & adresse  

  

Country/Pays  Place/Ville  

8.2 Date of admission / Date d’admission  

8.3 Date of completion / Date de fin d’études  

8.4 Name of the diploma (certificate) issued / Type de brevet ou certificat de fin d’études délivré  

  

8.5 Other institutions the applicant graduated from and names of the diplomas/certificates received /  
Autres études poursuivies et les diplômes/certificats de fin d’études obtenus  

 
8.6. With the recognition of the major / Avec la reconaissance de la specialité  

9. Enrolment to studies in Romania / Inscription aux études en Roumanie: 

Level of studies / Niveau d’études Master  PhD / Doctorat  DPPD  

9.1 Name of the university / Nom de l’université  

9.2 Name of the faculty / Nom de la faculté  

9.3 Domain / Domaine  

9.4 Specialization / Spécialité  

9.5 Enrollment into the (1st, 2nd…)  year of study / l’année d’études pour l’inscription  

10. Name of the university previously attended (for transfer applicants only) / Nom de l’université suivie  
précédemment (dans le cas d’étudiants transférés)  

 

11. I do hereby declare on my on liability that knowing the dispositions of art. 326 of the Criminal 
Code, that all information and documents furnished here are true and accurate to the best of my 
knowledge. / Je déclare par la présente, sur ma responsabilité, en connaissant les dispositions de l'Art. 
326 du Code Pénal, que tous les renseignements et documents fournis ici sont véridiques et exacts au 
meilleur de ma connaissance. 
12. E-mail (in capital letters) / Courriel (en majuscules)  
 

Date   Signature  
 

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais/pr%C3%A9c%C3%A9demment/62599


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA 

Bdul Mamaia nr.124, Constanţa900527, România 

e-mail: admissions@univ-ovidius.ro  

ANEXA 3  

FIȘĂ ÎNSCRIERE LA STUDII PE CONT PROPRIU VALUTAR 

APPLICATION AS SELF PAYING VALUTARY APPLICANT 

(AN ACADEMIC 2017-2018) 

FOR THE ACADEMIC YEAR 2017-2018 

 

I. Vă rugăm selectați tipul de studiu, facultatea, specializarea și limba de predare pentru care 

doriți să aplicați:  

Please select the study type, faculty, specialization, study language, for which you would 

like to apply 

 

A. Tip studii : (licență, master, doctorat, rezidențiat, An Pregătitor)  

Study type: (bachelor, master, PhD, residency, Preparatory Year) 

_____________________________________________________________________________ 

B. Facultatea: ________________________________________________________________ 

Faculty of choice 

C. Specializarea: ______________________________________________________________ 

Specialization 

D. Limba de predare: (Study language) _____________________________________________ 

 

II. Vă rugăm completați formularul de mai jos cu datele dumneavoastră personale, folosind 

majuscule: (candidate will fill in all necessary information with CAPITAL LETTERS) 

Nume: (Family Name) _____________________________________________________________ 

Prenume: (Given Name) ___________________________________________________________ 

Locul și data nașterii: (Date & Place of Birth)__________________________________________ 

Sex: M □ F□ Cetățenie:Țara:_________________________EU / non-EU 

    Citizenship: Country  

Seria și numărul pașaportului: ____________________________emis la data de ______________ 

Passport Series and Number      Issued at 

Adresa (strada, nr, oraș, cod poștal, țara) Addrees(street, No, Postal Code, Country) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Număr telefon:(Phone Number)_______________________________________ 

Adresă e-mail:(E-mail address) _______________________________________ 

Data (Date) _________________________ Semnătura (Signature) __________________________ 

mailto:admissions@univ-ovidius.ro


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA 

Bdul Mamaia nr.124, Constanţa900527, România 

e-mail: admissions@univ-ovidius.ro  

III.  Declarație (Declaration) 

Declar pe propria răspundere că: 

I hereby declare, under penalty of perjury 

1. Am citit și am luat la cunoștință metodologia de admitere pentru candidații străini ce doresc să studieze 

în regim CPV (cont propriu valutar) la programele de studiu din cadrul Universității ”Ovidius” din 

Constanța pentru anul universitar 2017-2018.  

I have read and am aware of the admission methodology for international candidates that wish to study 

in self payiment (valutary status) at the study programs within “Ovidius” University of Constanta for 

the 207-2018 academic year 

2. Am luat la cunoștință și sunt de acord ca în cazul în care am fost declarat eligibil, rezultat obținut prin 

fraudă (ex. Am furnizat informații care nu sunt în conformitate cu realitatea), Universitatea are dreptul 

de a refuza înmatricularea mea și toate taxele achitate anterior sunt nerambursabile.  

I have taken notice and agree that if I have been declared eligible through forgery (eg. I have provided 

information that are not true), the uiversity is allowed to deny my registration and that all my already 

paid fees are non-refundable 

3. Informațiile completate în fișa de înscriere sunt în concordanță cu realitatea. 

The information declared in my application id true and according to reality 

4. Am luat la cunoștință și sunt de acord că înmatricularea în urma concursului de admitere este 

condiționată de obținerea Scrisorii de acceptare / Atestatului de recunoaștere a studiilor de liceu, 

eliberată de către Ministerul Educației din România. 

I have taken notice and agree that my registration after the admission exam is conditioned by the 

issuance of my acceptance letter / high school recognition from the Romanian Ministry of Education 

5. Am luat la cunoștință și sunt de acord ca în cazul în care sunt declarat ADMIS în urma concursului de 

admitere, am la dispoziție maxim 5 zile pentru a achita taxa de înmatriculare și 40% din contravaloarea 

taxei de școlarizare pentru programul de studiu selectat, altfel voi fi descalificat. Posibilitatea 

înmatriculării mele va fi condiționată de emiterea Scrisorii de accept / Atestatului de recunoaștere a 

studiilor de către Ministerul Educației din România. 

I have taken notice and agree that if after the admission exam I am declared admited I have a maximum 

of 5 days to pay the registration and 40% of the tuition fee for the chosen study program, or else I may 

be disqualified. The possibility of my registration is conditioned by the issuance of my acceptance letter 

/ high school recognition from the Romanian Ministry of Education 

6. Am luat la cunoștință și sunt de acord că la înmatriculare voi prezenta diploma de liceu sau echivalentul 

acesteia precum și foile matricole, supralegalizate de către autoritățile de resort, în original. Pentru studii 

postuniversitare, se vor depune la înmatriculare: diploma de licență și foile matricole, diploma de 

master și foile matricolă. 

I have taken notice and agree that at registration I will submit my high school diploma or the equivalent 

as well as all transcripts, authorised by the competent authorities in original. 

For post graduate studies, the submission of bachelor degree, master’s degree and transcripts shall be 

necessary. 

7. În cazul în care sunt admis dar ulterior decid să mă retrag de la studii, iau la cunoștință că Universitatea 

nu îmi va păstra locul pentru anul universitar următor, iar taxele achitate anterior retragerii sunt 

nerambursabile. 

If after being declared admited I decide to retrieve myself from the study program, I have taken notice 

and agree that the university will not keep my seat for the next academic year and all my already paid 

fees are non-refundable 

 

Data (Date)_____________________  Semnătura (Signature)______________ 

mailto:admissions@univ-ovidius.ro


ANEXA 4 

DATE PERSONALE CANDIDAT 
(PERSONAL INFORMATION OF CANDIDATES) 

NUME ȘI PRENUME 
NAME & SURMANE 

 

Telefon / Mobil: 
Tel No / Mobile No 

 

Adresă e-mail: 
E-mail address: 

 

Adresa de domiciliu 
Full home address: 

 

 

Țara:  
Country: 

 

 

DOCUMENTE PREZENTE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ PENTRU 
(DOCUMENTS SUBMITTED IN THE CANDIDATE’S PERSONAL FILE) 

FACULTATEA (FACULTY)_____________________________________________________________ 

TIPUL DE STUDIU (TYPE OF STUDY:Bachelor, master, PhD, Residency)_____________________________ 

SPECIALIZAREA (Specialization)________________________________________________________ 

LIMBA DE PREDARE (Teachig language)_________________________________________________ 

□ 
Fișa de înscriere la studii pe cont propriu valutar + chitanța privind taxa de 
procesare  
(Application as a self paying valutary candidate + receipt of processing fee) 

OBLIGATORIU 
(COMPULSORY) 

□ 

Cererea-tip de acceptare la studii în specialitatea solicitată, aprobată de 
coordonatorul / directorul de program  
(Application form of acceptance to study in the required specialty approved by 
coordinator / program director) 

OBLIGATORIU DOAR 
PENTRU CANDIDAȚII LA 
STUDII DE REZIDENȚIAT 
(FOR RESIDENCY 
CADIDATES ONLY) 

□ 
Fișa de inscriere la studii cu aprobarea conducerii Universității;  
(Application form of acceptance to study in the required specialty with University 
management approval;) 

OBLIGATORIU DOAR 
PENTRU CANDIDAȚII LA 
STUDII DE REZIDENȚIAT 
(FOR RESIDENCY 
CADIDATES ONLY) 

□ 
Certificatul de naştere, în 2 copii legalizate şi 2 traduceri legalizate  
(2 authorised translations & copies of birth certificate) 

OBLIGATORIU 
(COMPULSORY) 

□ 
2 copii după actul care atestă domiciul stabil în străinătate şi 2 traduceri legalizate 
(2 authorised translations of the document that states the actual address of 
candidate) 

OBLIGATORIU 
(COMPULSORY) 

□ 
2 copii a actului de identitate sau a paşaportului (paginile 1 – 4) valabil la 
momentul înscrierii (2 copies of valid passport pages 1-4 or valid ID) 

OBLIGATORIU 
(COMPULSORY) 

UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA 

B-dul Mamaia 124, 900527 Constanţa 

Tel./Fax: 40-241- 606467, 40-241- 606407 

E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro 

Webpage: www.univ-ovidius.ro 
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□ 

Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia împreună cu foile matricole 
aferente anilor de studiu, autentificate de către autoritățile de resort din țara 
emitentă (apostilă Haga sau supra-legalizată de către Ministerul Învățământului, 
Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al 
României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România) – 2 copii 
si 2 traduceri legalizate în limba română  
(Original high school diploma or the equivalent & all transcripts with 2 authorised 
translations, authorised by the competent authorities in original. Eg. Hague 
Apostil, Ministry of Externat Affairs of the issuing country, Consulary Office or 
Romanian Embassy in the issuing country, Romanian Minsitry of External Affairs) 

OBLIGATORIU 
(COMPULSORY) 

□ 

Diploma de licență sau echivalentul acesteia împreună cu foile matricole aferente 
anilor de studiu, autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă 
(apostilă Haga sau supra-legalizată de către Ministerul Învățământului, Ministerul 
Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în 
țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România) – 2 copii si 2 
traduceri legalizate în limba română  
(Original Bachelor Degree diploma or the equivalent & all transcripts with 2 
authorised translations, authorised by the competent authorities in original. Eg. 
Hague Apostil Ministry of Externat Affairs of the issuing country, Consulary Office 
or Romanian Embassy in the issuing country, Romanian Minsitry of External 
Affairs) 

OBLIGATORIU PENTRU 
CANDIDAȚII CARE 
DORESC SĂ PARTICIPE LA 
STUDII 
POSTUNIVERSITARE 
(FOR POST GRADUATE 
CADIDATES ONLY) 

□ 

2 copii și 2 traduceri legalizate a adeverinței care atestă promovarea examenului 
de licență pentru absolvenții anului curent, după caz;  
(2 Authorised copies and translations of bachelor exam for the curent year 
graduates) 

OBLIGATORIU PENTRU 
CANDIDAȚII CARE DORESC 
SĂ PARTICIPE LA STUDII 
POSTUNIVERSITARE 
(FOR POST GRADUATE 
CADIDATES ONLY) 

□ 

Atestaul de absolvire a Anului pregătitor de limna română sau certificatul de 
competență lingvistică, după caz  
(Romanian Language proficiency certificate or Romanian language preparatory 
year diploma) 

OBLIGATORIU PENTRU 
CANDIDAȚII CE DORESC SĂ 
PARTICIPE LA STDUII ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ 
(COMPULSORY FOR 
CANDIDATES THAT APPLY 
FOR ROMANIAN TEACHING 
PROGRAMS) 

□ 

Adeverinţă medicală/certificatul medical care atestă că persoana respectivă este 
aptă din punct de vedere medical pentru viitoarea profesie și 2 traduceri 
legalizate  
(Medical certificate stating that the candidate is suitable for the future profession 
& 2 authorised tanslations) 

OBLIGATORIU 
(COMPULSORY) 

□ patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate (4 passport side photos) 
OBLIGATORIU 
(COMPULSORY) 

□ 

Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au 
schimbat numele) în două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba 
română  
(Marriage certificate, authenticated copy for married candidates (who changed 
the name) in two copies & two authorised translations in Romanian language  

OBLIGATORIU 
(COMPULSORY) 

□ 

Procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru 
candidaţii cetăţeni străini care nu depun dosarele personal  
(Power of Attorney clearly specifying the date of validity, for candidates that do 
not submit personal files) 

OBLIGATORIU 
(COMPULSORY) 

□ Plic autoadresat  (pre-addressed envelope) 
OBLIGATORIU 
(COMPULSORY) 

 

Data și semnătura (Date & Signature) 




