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Etapele înscrierii online la o facultate 
 
Pasul 1. Creare cont candidat 
 

Se accesează adresa web: 
https://admitereonline.usv.ro/admitere2021/Default/DefaultStudent.asp

x 

 

Se crează un cont de acces în aplicație. 
Numai utilizatorii care și-au creat un cont la nivelul platformei de 
admitere online vor putea accesa și depune online dosare. 

 
 
Se complează 4 câmpuri: adresa de e-mail, parola, confirmarea 
parolei şi se bifează „I’m not a robot”, apoi se dă clic pe butonul 
„Crează cont candidat”. 
Dacă apare mesajul: „Primul pas in procedura de inregistrare este 
in regula. Continuati!”, se apasa butonul „Contiunua”, după care se 
selectează facultatea din listă şi se accesează butonul „Valideaza”. 
Verificaţi email-ul! 
 
 
 

https://admitereonline.usv.ro/admitere/Default/DefaultStudent.aspx
https://admitereonline.usv.ro/admitere/Default/DefaultStudent.aspx


 

 

 
Pasul 2. Accesarea platformei 
 

Platforma se accesează completând credențialele declarate în 
momentul creării contului (adresa de e-mail și parola), după care 
se dă clic pe butonul „Autentificare candidat”. După autentificare 
vor trebui completate cele 7 taburi, rând pe rând: Date personale, 
studii pre-universitare, documente, opţiuni, plată, comisie, 
finalizare înscriere. 

 
 
Pasul 3. DATE PERSONALE 
 

Aici sunt 4 secţiuni ce trebuie completate:  
1. Informaţii personale 
2. Informaţii despre actul de identitate 
3. Alte informaţii personale 
4. Informaţii despre situaţii sociale sau medicale deosebite 

 
În prima secţiune se completează: numărul de telefon, cnp-ul, data 
nașterii, numele, prenumele, informatii despre părinți (numele și 
prenumele tatălui, numele și prenumele mamei), informații despre 
adresă (țara de domiciliu, județ, localitate domiciliu, adresa), 
informații despre locul nașterii (țară, județ, localitate naștere). 



 

 

În a doua secţiune, respectiv informații despre actul de identitate, 
se completează: tip act de identitate, seria, numărul şi data 
eliberării. 
Alte informații personale: starea civilă, cetățenia, etnia, 
naționalitatea. 
La final se completează informații despre situații sociale sau 
medicale deosebite.  
După ce s-au completat informațiile, nu uitaţi să daţi clic pe butonul  
Salvează de la finalul paginii.  

 
 



 

 

Pasul 4. STUDII PRE-UNIVERSITARE  
 

Aici sunt două secţiuni ce trebuie completate: prima cuprinde 
informaţii despre liceul absolvit, iar a doua cuprinde informaţii 
despre actul de studii.  La acest pas veţi completa informaţii 
despre liceul absolvit: țara, județul, localitatea în care se află liceul, 
profilul, denumirea instituției, durata studiilor, anul absolvirii, forma 
de învățământ, precum și informații despre actul de studii obținut în 
urma absolvirii liceului respectiv (diploma de bacalaureat sau 
adeverința de absolvire): cine a emis această diplomă/adeverintă, 
țara, județul, localitatea liceului care a emis diploma/adeverința, 
seria și numărul adeverinței/diplomei, data emiterii, media de 
bacalaureat, seria și numărul foii matricole.  

După ce aţi completat datele referitoare la liceul absolvit, nu 
uitaţi să daţi clic pe butonul “Salvează”. 

 



 

 

 
Pasul 5. DOCUMENTE 
 

Documentele pe care le încărcaţi în platformă nu au voie să 
depăşească 5 MB. Formatul documentelor acceptate este .pdf. 
Fiecare document va fi selectat şi introdus apăsând butonul 
„Choose File”. După ce aţi selectat toate documentele, după caz,   
apăsaţi butonul „Încarcă documentele pdf >> in baza de date”, 
pentru a finaliza încărcarea documentelor în platformă. La sfârşit 
apăsaţi butonul „Vizualizare”. 

 
 
 

  



 

 

 
Pasul 6. OPŢIUNI  
După completarea datelor personale și a celor referitoare la 
studiile efectuate, urmează alegerea programului de studiu.  
Aici sunt două secţiuni: prima - opţiuni disponibile şi a doua -
opţiuni alese. În funcţie de dorinţele dvs. veţi selecta: facultatea, 
domeniul, programul de studiu, forma de învățământ (cu frecvență 
sau fără frecvență), forma de finanţare (buget/taxă/români de 
pretutindeni), localitatea și limba de predare. 

 
 

După ce aţi selectat opțiunile, nu uitaţi să daţi clic pe butonul 
“Adaugă”. În partea de jos a paginii va apare suma de plată 
calculată.  



 

 

 
 
În cazul în care doriţi două sau mai multe opţiuni, se revine la 
selectarea opţiunilor de mai sus şi se adaugă din nou. După 
selectarea fiecărei opţiuni se apasă butonul Adaugă. În secţiunea 
Opţiuni alese, veţi observa rezultatul selecţiilor dvs. În josul paginii, 
centrat, suma de plată este calculată şi afişată.  
 
După ce aţi ales și adaugat programele de studii la care vreţi să vă 
înscrieţi, daţi clic pe butonul “Completează” și se va deschide o 
fereastră în care veţi putea să completaţi notele ce intră în calculul 
mediei pe baza căreia veţi fi admis la facultate. 
 



 

 

 
 
După ce aţi completat notele, daţi clic pe butonul “Salvează”, apoi 
pe butonul “Opțiuni” pentru a reveni în pagina anterioară. 



 

 

 
   
Pasul 7. PLATĂ  

In acest pas, se poate efectua plata taxei de înscriere. Sunt trei 
posibilități de plată: plata în numerar (la casieria universității), plata 
prin transfer bancar (ordin de plată), plata cu cardul (debit/credit).  

Dacă optaţi pentru plata taxei de înscriere la casieria 
universităţii, sunteţi rugat să respectaţi programul afişat şi condiţiile 
de distanţare socială. 
 

 
 
Pentru a plăti prin transfer bancar candidaţii sunt rugaţi să trimită 
banii în contul afişat mai jos, respectând indicaţiile de plată afişate 
pe ecran.  



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
Dacă aţi ales plata cu cardul, daţi clic pe butonul Realizează plata. 
Veţi fi direcţionaţi către site-ul băncii Transilvania, unde veţi 
completa: numărul cardului, luna expirării, anul expirării, codul de 
securitate de pe spatele cardului şi numele deţinătorului de card. 
După ce apăsaţi butonul “Payment” primiţi pe telefon un sms cu 
codul de finalizare a plăţii. Introduceţi codul primit prin sms pentru 
a finaliza plata, după care vă întoarceţi la site-ul de înscriere şi 
apăsaţi butonul “Vizualizare” din josul paginii.  



 

 

 



 

 

 
 
Pasul 8. COMISIE  

Aici sunt patru secţiuni: primele două sunt rezervate comisiei 
de admitere şi secretariatului, iar următoarele două sunt opţionale 
pentru candidat. În primele două secţiuni, candidatul poate vedea 
modificarile realizate de comisia de admitere şi secretariat. 

În a treia secţiune candidatul are posibilitatea să bifeze că 
doreşte cazare în cămin, poate specifica faptul că este înscris 
pentru prima data sau că este din promoţia curentă.  

În ultima secţiune, candidatul poate opta pentru înscrierea la 
Departamentul cu profil psihopedagogic.  

 
 
Se apasă butonul “Salvează”. 



 

 

 
 
Pasul 9. FINALIZARE INSCRIERE 

În tabul FINALIZARE INSCRIERE citiţi cu atenţie informaţiile 
afişate. Dacă aţi parcurs toţi paşii descrişi şi nu aveţi erori, puteţi 
apăsa butonul  “Finalizează fişă înscriere”. 
 
 

 
 
 
 
 
 


