
Admitere în regim on-line 

a. Pentru înscriere, candidații vor accesa platforma de înscriere on-line dând click aici. 
Veți putea utiliza orice dispozitiv: calculator/laptop/tabletă/telefon mobil care are 
acces la rețeaua Internet și la un browser de navigare (de exemplu, Google Chrome). 

(a se vedea si Indicatii cum sa te inscrii online ) 

După ce ați dat click este afișat formularul următor: 

  

Formularul are două secțiuni INREGISTRARE CANDIDAT și AUTENTIFICARE CANDIDAT. 

1. Mai întâi trebuie să vă înregistrați în secțiunea INREGISTRARE CANDIDAT, introducând e-

mail-ul dumneavoastă și o parolă. Veți confirma că nu sunteți robot       și veți face click pe 
Creează cont candidat. Acest lucru îl faceți o singură data. 

2. După ce v-ați înregistrat, veți intra pe platforma online prin secțiunea AUTENTIFICARE 
CANDIDAT, introducând adresa de e-mail și parola cu care v-ați înregistrat.  

În continuare, va fi afișat formularul prin care vă veți introduce datele personale, domeniile de 
studii la care doriți să susțineți admiterea (sunt cele 3 opțiuni, din care una are un statut special: 
Opțiunea principală; atenție: dacă ați reușit la aceasta opțiune, nu mai sunt considerate celelalte 
opțiuni) și formularul prin care veți putea încărca documentele necesare înscrierii. 

Documentele necesare înscrierii – pentru licență, masterat – sunt aceleași și 

pentru înscrierea on-line și pentru înscrierea la sediul facultății.  

La înscrierea on-line toate documentele necesare se vor încărca pe platformă în format 
.pdf (scanate sau fotografiate). 

https://admitereonline.usv.ro/admitere2020/Default/DefaultStudent.aspx
https://admitere.usv.ro/admitere-2020/inscriere-pe-platforma-de-admitere-online-pentru-candidatii-din-romania/


Adeverința medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale 
unităților de învățământ preuniversitar poate fi transmisă scanat și fără a fi vizată de 
cabinetul medical al universității. 

Prin încărcarea pe platforma de înscriere on-line, candidații își asumă răspunderea 
cu privire la autenticitatea documentelor și la concordanța dintre documentele 
digitale/scanate și cele originale. 

Comisia de admitere verifică zilnic documentele transmise. Pentru dosarele incomplete, 
comisia va solicita candidatului să completeze dosarul, de regulă, în 24 de ore, dar nu 
mai târziu de încheierea înscrierilor. Validarea dosarului se face de către secretariatul 
admiterii pe facultate, inclusiv prin consultarea bazei de date „Sistemul Informatic 
Integrat al învățământului din România – SIIIR”, iar rezultatul se comunică pe adresa de 
e-mail a candidatului. 

Pentru orice problemă întâmpinată, puteți contacta comisia de admitere folosind adresa 
de e-mail admitere@eed.usv.ro sau numărul de telefon 0744492774. 

Candidații declarați admiși în sesiunea iulie 2020 trebuie să achite taxa de înmatriculare 
și, dacă este cazul, avansul din taxa de studii până la data de 29/7/2020. În caz contrar, 
se va considera că renunță la locul ocupat. Taxa de înmatriculare pentru licență sau 
masterat în valoare de 125 lei se poate plăti la sediul USV, când se realizează și 

înmatricularea, sau on-line la adresa www.taxeusv.ro. În ultima zi de înmatriculări, 

29/07/2020 pentru sesiunea din iulie respectiv 18/09/2020, plata taxei și 
înmatricularea se realizează doar la sediul USV.  

În vederea înmatriculării, candidații trebuie să transmită actele în original până la data 
de 18.08.2020 pentru candidații înscriși și înmatriculați în sesiunea iulie 2020, respectiv 
până la data de 18.09.2020 pentru candidații înscriși și înmatriculați în sesiunea 
septembrie 2020. 

Documentele originale pot fi trimise prin poștă, curier sau depuse personal sau prin 
delegat, la secretariatul facultății. În cazul documentelor care reprezintă copii 
nelegalizate ale documentelor originale, certificarea „Conform cu originalul” se va face 
numai după prezentarea originalului la sediul USV (personal sau prin poștă), cu excepția 
actului de identitate, care se acceptă în copie nelegalizată.  

Nerespectarea de către candidat a termenelor și condițiilor de înscriere și înmatriculare, 
atrage după sine pierderea locului pe care a fost admis. 

 

mailto:admitere@eed.usv.ro

