FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
INFORMAȚII PENTRU ÎNMATRICULAREA LA STUDIILE DE LICENȚĂ

 Prima etapă de înmatriculare a candidaților admiși începe în data de 10 septembrie 2020,
la ora 9.00, conform Programării afișate pe site. În contextul Stării de alertă – COVID 19,
candidații sunt rugați să respecte programarea pentru a evita aglomerarea la sediul
facultății. Inmatricularea se face la sediul Facultății de Matematică și Informatică, la sala CERP,
etaj 1, Bd. Mamaia, nr. 124.

 Candidații care, din motive obiective, nu pot veni la înmatriculare conform programării
trebuie sa trimită un mail la adresa admitere.fmi@365.univ-ovidius.ro, în care să comunice
comisiei ziua (in perioada 10.09.-11.09.2020) și ora la care se reprogramează.

 Unde pot plăti taxa de înmatriculare, respectiv prima rată din taxa de școlarizare (pentru
candidații admiși pe un loc Cu taxă)?
 prin transfer bancar către contul universității RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis
la TREZORERIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, Cod Fiscal 4301332.
 Trebuie să apară clar pe ordinul de plată toate detaliile de plată: Nume Prenume
candidat și Facultatea pentru care optează/Programul.
 Candidații declarați admiși care nu se inmatriculeaza in această primă etapă (10.09- 11.09.2020)
isi pierd locul castigat prin concurs. Dupa această primă etapă, candidații aflați în așteptare pot fi
admiși în listele intermediare care se vor afișa vineri, 11.09.2020.

 Documentele necesare la înmatriculare (vor fi prezentate de către candidații admiși intr-un
dosar plic):
- 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.
- Scrisoare de intentie – semnata in orginal.
- actul de identitate in copie simpla. Conformizarea se face la Comisia de admitere, in prezența
originalului.
- 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 BAC in original/copie legalizata/ copie simpla, conformizarea copiei Diplomei
de BAC se face la Comisia de admitere in prezenta originalului.
- adeverința medicală eliberată după caz 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.
- dovada plății taxei de înmatriculare. Candidații admiși pe loc Cu taxă vor prezenta si 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.

 Telefon contact pentru alte detalii 0725.491.973 sau 0775.259.667.

