
ADMITERE 2021 

RECOMANDĂRI PENTRU COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE 

 Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează on-line 
accesând adresa web https://evstud.ucv.ro 

 Pentru înregistrarea în platforma de admitere se va completa codul 
numeric personal propriu și se vor urmări pașii ceruți de aplicație. 

 Concursul de admitere se desfăşoară unitar pe universitate, pentru 
toate domeniile şi specializările. 

 Plăteşti o singură taxă de înscriere de 100 lei.  

 Completarea specializărilor pe fişa de înscriere se face în ordinea 
preferinţelor candidaţilor. 

 Completează pe primele locuri specializările pe care le dorești cel mai 
mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste 
specializări. Nu vei fi dezavantajat. 

 Continuă cu specializările care ţi-ar plăcea, apoi cu specializările la 
care nu te-ar deranja să fii repartizat. 

 Încheie cu celelalte specializări, pe care trebuie să le enumeri pe fişă, 
pentru siguranţă. 

 Nu completa o specializare nedorită înaintea unei specializări dorite! 
Prima opţiune completată este şi prima luată în considerare. 

 Completarea tuturor specializărilor pe fişa de înscriere nu îţi poate 
dăuna în nici un fel; oricum intri la prima specializare pentru care ai optat 
în raport de media ta. 

 În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios 
șansele de a fi admis! 

https://evstud.ucv.ro/


 Este important ca numărul de opţiuni să fie suficient de mare, 
eventual chiar toate şi să fie ordonate – de la cea mai mult dorită la cea 
mai puţin dorită. 

 Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea 
corectă a tuturor documentelor prevăzute în  metodologia de concurs.  

 Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi 
aduse în format fizic la momentul începerii anului universitar.  

 Fiecare candidat își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și 
corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care 
urmează să fie depuse la dosarul candidatului.  

 Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și 
mențiunea “copie conform cu originalul”.  


