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1. Scop 
 
1.1. Stabilirea modalităŃilor şi a responsabilităŃilor privind încasarea şi evidenŃa taxelor aferente 

procesului de învăŃământ. 
1.2. Instituirea unei proceduri unitare care: 

• Să ajute beneficiarii serviciilor educaŃionale în achitarea obligaŃiilor financiare; 
• Să ajute reprezentanŃii prestatorului de servicii educaŃionale (serviciul „taxe” şi 

secretariatele) în gestiunea corectă, operativă şi unitară a contravalorii serviciilor prestate. 
• Să asigure interfaŃa între ST şi secretariate; 
• Să ajute BSEPT şi ST la rambursarea taxelor. 

 
2. Termeni şi abrevieri 
 

Termenii sunt în conformitate cu cele hotărâte în cadrul CQ al UniversităŃii din Oradea. În 
prezenta procedură sunt utilizate următoarele abrevieri şi definiŃii: 
 

•••• CEAQ – Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii; 
•••• CQ – Consiliul CalităŃii; 
•••• BSEPT – Beneficiarul serviciului educaŃional (student în ciclul I sau II, doctorand) plătitor de 

taxă; 
•••• BSEPTS – Beneficiarul serviciului educaŃional (student în ciclul I sau II, doctorand) plătitor 

de taxă de scolarizare; 
•••• BSEPTD – Beneficiarul serviciului educaŃional (student în ciclul I sau II, doctorand) plătitor 

de taxă de documente; 
•••• ST – Serviciul „Taxe”; 
•••• TS – Taxa de şcolarizare; 
•••• DPT – Document de plată a taxei; 
•••• BCF – Biroul consiliului facultăŃii. 
•••• DID – Departamentul de Învătământ la DistanŃă 
BSEPT pot plăti următoarele categorii de taxe: 
 Taxă pentru documente (TD) [legitimaŃie, carnet student, înmatriculare] – se achită de 

către toŃi studenŃii, în cuantumul fixat [LEI] de către Biroul de Senat al UniversităŃii din Oradea; 
 Taxă de şcolarizare (studiu) (TS) – se achită doar de către studenŃii cu taxă, nominalizaŃi 

anual, în cuantumul fixat [LEI] de către Senat, la propunerea facultăŃilor / şcolii doctorale. 
 Taxă de refacere (TR) activităŃi didactice (disciplină, activităŃi practice) – se achită doar de 

către studenŃii în cauză (studenŃii admişi la Universitatea din Oradea care, în conformitate cu [2] 
refac activităŃi didactice şi studenŃi transferaŃi la Universitatea din Oradea). Pentru studenŃii care 
urmează programe de studiu în sistemul cu credite transferabile, taxa de refacere a disciplinei se 

calculează astfel: 
60

TS
TR = × nr.credite alocate disciplinei. Pentru celelalte cazuri (programe de 

studiu necuantificate prin credite, activităŃi practice), valoarea TR se stabileşte de către 
decanate/directorate. În fiecare caz, valoarea TR se comunică la ST şi la DID de către secretara 
şefă a facultăŃii. Valoarea TS luata in calcul este cea stabilita pentru anul universitar in care se 
plateste taxa de refacere.  
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Taxă procesarea documentelor studenŃilor străini (TPS) –se achită doar de către 
studenŃii străini, în cuantumul [LEI] stabilit de către Senat pe baza situaŃiei comunicate la ST, de 
către secretara şefă a Departamentului de Relatii Internationale; 

 Alte taxe (AT) [situaŃie şcolară, transfer, retragere, fişa disciplinei] – se achită doar de către 
studenŃii în cauză, în cuantumul [LEI] fixat de către Biroul de Senat al UniversităŃii din Oradea, pe 
baza talonul de înregistrare a cererii la registratura secretariatului de facultate (conform procedurii 
SEAQ – PA – U.02). 

 
 
 

3. ResponsabilităŃi 
 

3.1. Preşedintele CEAQ şi directorul economic sunt responsabili pentru implementarea şi 
menŃinerea acestei proceduri. 

3.2. Decanii şi directorii de departamente sunt responsabili pentru aplicarea procedurii la 
nivelul facultăŃii / departamentului pe care-l conduc. In vederea organizării 
corespunzătoare a evidenŃei încasărilor, debitorilor, vor transmite Directiei Economice 
anexele la prezenta procedură cuprinzând situaŃia studenŃilor.   

3.3. Directorul economic poartă răspunderea organizării corespunzătoare a procesului de 
încasare, rambursare, evidenŃă, confruntare şi raportare lunară/semestrială/ anuală a 
situaŃiei nominale, respectiv centralizate a taxelor până la asigurarea interfeŃei cu 
secretariatele (desemnarea persoanelor / responsabilităŃi, existenŃa şi menŃinerea 
suportului informatic necesar).  

3.4. Responsabilul CalităŃii din facultate / departament / Serviciul financiar-contabil răspunde 
de: 
• Verificarea aplicării şi respectării procedurii cu sesizarea neconcordanŃelor şi 

propuneri de îmbunătăŃire la CEAQ semestrial ; 
• Asigurarea condiŃiilor de păstrare a înregistrărilor efectuate cu prilejul aplicării 

procedurii. 
3.5. Secretara şefă poartă răspunderea: 

• Întocmirii exacte a listelor nominale BSEPTS, BSEPTD, Tabelului cu studentii 
scolarizati  şi transmiterii acestora la ST, respectiv la DID (administrator şef) (Anexa 
1, 1/A,1/B, 1/C); 

• Preluării de la ST a situaŃiei privind achitarea taxelor, evidenŃa nominală (Anexa 2) 
şi a comunicării listei restanŃierilor (Anexa 3), la momentele stabilite de către 
conducerea facultăŃilor / departamentelor; 

• Transmiterii către serviciul contabilitate a eventualelor modificări apărute în situaŃiile 
BSEPT, inclusiv situaŃia rambursărilor de taxe.  

 Acest lucru va conduce la corectarea operativă a tuturor erorilor de înregistrare atât în 
evidenŃa contabilă, cât şi în evidenŃa operativă de la facultăŃi. 

3.6. Casierul din cadrul ST poartă răspunderea: 
•••• Încasării corecte nominale a taxelor, în numerar, în cuantumul care i s-a comunicat 

prin situaŃia nominală a efectivului de studenŃi cu taxă (Anexa 1); 
• Emiterii în 3 exemplare a chitanŃei care confirmă efectuarea plăŃii numai dupa 

completarea exacta a datelor BSEPT in conformitate cu situatia actualizata a 
BSEPT. 
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• Rambursarea taxelor, în conformitate cu solicitarea BSEPT pe bază de cerere 
înregistrată şi aprobată de către decanate / directorate. O copie a cererii se mentine 
la secretariat. 

3.7. Persoana din cadrul ST (contabilul) desemnată cu evidenŃa achitării taxelor poartă 
răspunderea: 
• Preluarea tabelelor cu BSEPTS (Anexa 1, 1/A, 1/B, 1/C), transmiterea lor la casier; 
• EvidenŃa achitării taxelor, prin toate modalităŃile (numerar, virament, mandat); 
• EvidenŃa nominală şi centralizată a rambursării taxelor; 
• Efectuarea corectă şi transmiterea la decanate / directorate şi la prorectorul de 

resort (dacă solicită) a situaŃiei achitării taxelor la sfârşitul fiecărei luni – pentru 
confruntările lunare şi la termenele limită stabilite (pct. 4.10) până la asigurarea 
interfeŃei cu secretarialele. 

3.8. BSEPT poartă răspunderea: 
• Achitării taxei, în cuantumul fixat, până la data limită stabilită; 
• Prezentării documentului doveditor (chitanŃă, ordin de plată, etc.) în caz de solicitare 

la secretariat. 
• Depunerii cererii de rambursare a taxei (dacă este cazul) la secretariatul facultăŃii / 

departamentului. 
 
 

4. Descriere 
 
4.1. Procedura se aplică pentru toŃi BSEPT ai UniversităŃii din Oradea. Conducerile operative 
ale facultăŃilor / departamentelor comunică prin afişare şi înscriu în contractele de studii cuantumul 
TS. Conducerile facultăŃilor / departamentelor pot acorda reduceri ale taxelor de şcolarizare în 
următoarele condiŃii: 

• Respectarea legislaŃiei în vigoare la momentul acordării; 
• Facultatea / departamentul să aibe excedent financiar evident (venituri/cheltuieli ≥ 1,2); 
• CondiŃiile de acordare a reducerii taxei de şcolarizare să fie aprobate de Consiliul FacultăŃii 

şi să fie transparente. 
4.2. Conducerile operative ale facultăŃilor / departamentelor transmit – prin secretara şefă, la 
persoana desemnată din cadrul ST inclusiv la administratorul şef al DID – lista BSEPT (Anexa 1, 
1/A,1/B). Aceaste liste – reprezentând baza de date din secretariat -  se vor transmite în două 
variante: tipărită şi electronică. Termenul limită este 15 zile de la începerea anului universitar. Fac 
exceptie studentii admisi in anul I, pentru care sunt stabilite termenele la pct 4.5. 
Se va transmite de asemenea si SituaŃia nominală a refacerilor de disciplină pe ani de studiu, 
specializări, discipline 1/C. 
4.3. Persoana desemnată din cadrul ST completează baza de date dedicată BSEPT şi 
transmite casierului listele cu BSEPT. Numai pe baza ei se pot face încasările! 
4.4. Cuantumul taxelor (TD, TS, TPS, AT) se stabileşte de către Senatul UniversităŃii din 
Oradea cu trei luni înainte de începerea anului universitar şi se afişează pe site-ul universităŃii. 

BSEPT achită taxa până la termenul limită prestabilit, având la dispoziŃie modalităŃile: 
• plata taxelor în numerar la ST din incinta corpului E al UniversităŃii din Oradea sau în alte 

locaŃii stabilite de serviciul contabilitate; 
• plata taxelor prin virament bancar  în contul RO55TREZ076504601X000278 ,deschis la 

Trezoreria Mun. Oradea; 
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• plata taxelor prin mandat poştal, tot în contul RO55TREZ076504601X000278, deschis la 
Trezoreria Mun. Oradea; 

• plata taxelor de poate efectua in numerar la sucursalele Bancii Transilvania. 
 
Pentru ultimele trei modalităŃi de plată (prin virament bancar şi prin mandat poştal) BSEPT trebuie 
să precizeze următoarele: 

� Numele şi prenumele 
� Facultatea 
� Programul de studiu 
� Anul de studiu/an universitar 
� Codul numeric personal 
� Forma de învăŃământ 
� Categoria taxei  
� Suma în RON sau EURO în funcŃie de hotărârea BS. 
În cazul achitării taxelor prin virament sau mandat poştal, BSEPT depune, la 

secretariatul facultăŃii / departamentului o declaraŃie pe proprie răspundere (anexa 4), menŃionând 
toate datele personale înscrise în documentul de plată. La DID responsabilitatea listării şi validarii 
prin verificare la contabilitate revenind referentului comunicare-registratură  
4.5. Taxele de şcolarizare se pot achita integral sau în trei tranşe egale, până la următoarele 

termene limită: 
• 10 August – Prima tranşă, pentru studenŃii admişi cu taxă în anul I, sesiunea iulie; 
• 25 Septembrie – Prima tranşă, pentru studenŃii admişi cu taxă în anul I, sesiunea de 

toamnă; 
• 15 Octombrie (termen limită) – Prima tranşă (1/3 TS), pentru studenŃii din anul II şi 

următorii; 
• 10 Ianuarie (termen limită) – A doua tranşă (1/3 TS); 
• 05 Mai (termen limită )- A treia tranşă (1/3 TS), pentru studenŃii din anii terminali; 
• 30 Mai (termen limită) – A treia tranşă (1/3 TS), pentru studenŃii care nu sunt în anii 

terminali. 
Se recomandă ca, pentru a evita un efort financiar major la termenele limită, taxele să fie 

achitate în tranşe lunare. 
Taxa de refacere (TR) se achită integral, după înscrierea activităŃii în contractul de studii şi 

comunicarea cuantumului de către secretariat, la ST. Termenul rezonabil este 15 octombrie a 
anului universitar în curs.  
4.6. ST transmite, prin persoana desemnată, la secretariate, respectiv la DID, până la termenul 

limită, situaŃia finală a încasării taxelor pentru admiterea BSEPT în sesiuni (Anexa 2), 
Termenul limită este: 

•••• 15 Ianuarie, pentru tranşa I + II (sesiunea de iarnă); 
•••• 10 Mai, pentru tranşa a III-a (sesiunea de vară, anii terminali); 
•••• 5 Iunie, pentru tranşa a III-a (sesiunea de vară, anii neterminali). 

4.7. TD se achită de către studenŃii admişi în anul I, până la 10 august respectiv 25 septembrie. 
Celelalte taxe (AT, TPS) se achită la momentul oportun. Achitarea integrală a TS  până la 
15 octombrie atrage după sine reducerea acesteia cu 2 % din valoare. 

4.8.  Neachitarea până la termenele prestabilite a taxelor atrage după sine calcularea de 
penalităŃi în procent de 0,01 % pe zi (calendaristica) de întârziere. Cuantumul acestora nu 
poate depăşi limita valorică a taxei neplătite. 

Accesul la examene este condiŃionat de achitarea la zi a cuantumului taxei cuvenite 
şi penalităŃilor. 
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La solicitarea scrisă a celor în cauză, care să conŃină şi motivaŃia pentru întârzierea 
în efectuarea plăŃii taxelor, rectorul poate aproba scutirea sau eşalonarea plăŃii taxelor sau 
a penalităŃilor. Motivarea cauzelor pentru care se solicită scutirea sau eşalonarea plăŃii 
taxelor sau a penalităŃilor, va fi analizată şi avizată de către Comisia Socială a Senatului. 
Comisia Socială va lua în considerare numai cauza de natură obiectivă. 

4.9. Persoana desemnată din cadrul ST înregistrează continuu DPT în baza de date dedicată 
BSEPT.  

4.10. Lunar, secretariatele şi ST vor efectua, după un program stabilit de comun acord, 
verificarea înregistrărilor în procesul de achitare şi evidenŃă a taxelor. IniŃiativa aparŃine 
secretariatelor./respectiv Administratorului şef al entitatii, prin referent taxe.  

 
4.11. Secretara şefă şi prezintă spre validare în BCF, lista cu BSEPT restanŃieri la TS (Anexa 3). 

După validare, lista se afişează la vizierul facultăŃii / departamentului şi se comunică 
examinatorilor, ataşată la cataloagele de examen. 

4.12. Rambursarea taxelor de studii se poate face atunci când un BSEPT a decis să-şi anuleze 
înmatricularea (Anexa 5). Universitatea din Oradea rambursează parŃial sau total TS în 30 
de zile din momentul înregistrării cererii de anulare, astfel:  

4.12.1. StudenŃilor care solicită anularea înmatriculării (retragerea) în 5 zile de la începerea anului 
universitar, dar nu au primit resursele de învăŃământ, li se va rambursa TS plătită, din care se scad 
cheltuielile de înmatriculare. 
 StudenŃilor care au primit resursele de învăŃământ li se va reŃine şi costul acestora. 
4.12.2. Dacă cererea de anulare (Anexa 5) a înmatriculării se depune după 5 zile de la începerea 
anului universitar (dar nu înaintea finalizării primului semestru, respectiv înaintea primei activităŃi 
tutoriale directe, în cazul formei de învăŃământ I.D.), studentul va achita 15% din TS (totala/an) 
reprezentând cheltuieli administrative, la care se adaugă costurile resurselor de învăŃământ 
primite. 
4.12.3. Dacă cererea de retragere se depune după finalizarea primului semestru (ca activitate 
didactică), respectiv după completarea primei activităŃi tutoriale, dar la mai puŃin de 50% din totalul 
activităŃilor tutoriale programate pentru forma de învăŃământ I.D., studentul va achita 50% din 
totalul TS, la care se adaugă costul resurselor de învăŃământ primite. 
4.12.4. Dacă cererea de anulare a înmatriculării se depune după începerea semestrului al doilea, 
respectiv după completarea a mai mult de 50% din totalul activităŃilor tutoriale programate la forma 
de învăŃământ I.D., studentul este obligat să achite întreaga TS. 
4.13.  Prezenta procedură va fi prezentată BSEPT de către coordonatorii (tutorii), cadre didactice 
ai anilor de studii, la începutul anului I, se reaminteşte anual şi se afişează pentru transparenŃă. 
4.14.   Restituirea taxelor de scolarizare se poate efectua in maxim 1 an de la data trecerii la forma 
de scolarizare in regim fara taxa. 
4.15. Nota de lichidare pentru studenŃi va fi semnată de către persoana de la Serviciul taxe 
desemnată cu urmărirea încasărilor la facultatea respectivă. Această viză va confirma încasarea la 
zi a taxei de şcolarizare conform situaŃiei studenŃilor înaintată de facultăŃi. 
 
 
 5. ReferinŃe 
 

1. Carta UniversităŃii din Oradea; 
2. Regulament prind activitatea profesională a studenŃilor în baza Sistemului European de 

Credite Transferabile (ECTS); 
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6. Modificare 
 

Responsabilitatea pentru prezenta procedură şi formularelor anexe revine preşedintelui 
CEAQ. Pentru modificarea acestei proceduri este responsabil preşedintele CEAQ. Modificările 
sunt supuse validării Senatului. 

 
7. Anexe 
 

•••• Anexa 1 pentru evidenta Taxei de scolarizare ( doar pentru studentii cu taxa) – Lista 
BSEPTS ; 

•••• Anexa 1/A  pentru evidenta taxelor de documente - pentru toti studenti - Lista BSEPTD; 
•••• Anexa 1/B pentru evidenta tuturor studentilor scolarizati in anul universitar;  
•••• Anexa 1/C pentru evidenta taxe refacere dsciplina, procesare, alte taxe; 
•••• Anexa 2 SituaŃia încasării taxelor de la BSEPTS; 
•••• Anexa 3 Lista BSEPTS restanŃieri la TS; 
•••• Anexa 4 DeclaraŃie pe propria răspundere; 
•••• Anexa 5 Cerere tip. 
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UNIVERSITATEA DIN ORADEA ANEXA 1/A
FACULTATEA/DEPARTAMENTUL_________________ pentru evidenta TAXEI DE DOCUMENTE (TD)
PROGRAMUL DE STUDIU_______________________________

ANUL DE STUDIU___________________________
CUANTUM TAXA___________________________

LISTA
beneficiarilor serviciilor educaŃionale plătitori de taxă (pentru toti studentii)

(BSEPT)

Nume si prenume C.N.P Specializarea

TOTAL

Nota: 1. Nume si prenumele – in ordine alfabetica pe specializari
2. Cuantum datorie – valoarea taxei de inmatriculare
3. Regim de scolarizare – cu taxa

- fara taxa
4. Tabelul trebuie sa cuprinda toti studentii (cu taxa si fara taxa) care platesc inmatriculare 

DECAN/DIRECTOR SECRETAR SEF

ANUL UNIVERSITAR_______________________

Nr. 
Crt.

Regim de 
scolarizare

Cuantum 
datorie 

Cuantum 
datorie an univ 

anterior

Explicatie 
datorie an univ 

anterior
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UNIVERSITATEA DIN ORADEA ANEXA 1/C
FACULTATEA/DEPARTAMENTUL_________________ pentru evidenta TAXEI DE REFACERE (TR)
PROGRAMUL DE STUDIU________________________________ TAXEI DE PROCESARE STUDENTI STRAINI (TPS)

ALTE TAXE (AT)
ANUL DE STUDIU___________________________
CUANTUM TAXA___________________________

LISTA
beneficiarilor serviciilor educaŃionale plătitori de taxă

(BSEPT)

Nume si prenume C.N.P Specializarea

1. Nume si prenumele – in ordine alfabetica pe specializari
2. Cuantum datorie – valoarea taxei datorate
3. Datoria reprezinta –taxa disciplina

taxa activitati practice
taxa procesare studenti straini
taxa situatie scolara
taxa transfer
taxa retragere
orice alta taxa in functie de caz

4. Tabelul trebuie sa cuprinda toti studentii (cu taxa si fara taxa) care platesc oricare dintre aceste taxe

DECAN/DIRECTOR SECRETAR SEF

ANUL UNIVERSITAR____________

Nr. 
Crt.

Forma de 
invatamant

Cuantum 
datorie 

Datoria 
reprezintă



 Revizia 

 
Universitatea 

din 
 Oradea 

PROCEDURA 
de încasare şi evidenŃă a 

taxelor aferente procesului de 
învăŃământ. 

 

COD: 
SEAQ 

PL – U. O7 

Aprobat în şedinta 
de Senat din data: 
01.02.2010  

   0 1 2 3 4 5 
 

 

 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA Anexa 1B
FACULTATEA/DEPARTAMENTUL_________________

TABEL CU TOTI STUDENTII SCOLARIZATI
IN ANUL UNIVERSITAR ______________

Nume si prenume C.N.P Specializarea An studiu

Nota: 1. Nume si prenume - in ordine alfabetica pe specializari
2. Regi de scolarizare - cu taxa 

- fara taxa
- reduceri
- scutiri

3. An studiu - I, II, III, IV, V licenta
- I, II masterat
- doctorat

DECAN/DIRECTOR SECRETAR SEF

Nr. 
Crt.

Regim de 
scolarizare
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UNIVERSITATEA DIN ORADEA     Anexa 2              
FACULTATEA/DEPARTAMENTUL_________________                 
PROGRAMUL DE STUDIU_______________________________                
ANUL UNIVERSITAR_2009-2010___                   
ANUL DE STUDIU___________________________ SITUATIA                 
CUANTUM TAXA___________________________ incasarii taxelor de la BSEPT              
                       
                       

Nr. 
Crt. 

Nume, 
prenume C.N.P Specializarea 

Cuantum 
datorie rata 

I 
Suma 

incasata 
Modalitate 
incasare 

Nr. 
doc. 

Data 
doc. 

Cuantum 
datorie 
rata II         

Cuantum 
datorie rata 

III       

Datorie an 
univ 

precedent         

                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

TOTAL                                       
                       
                       

 
Director 
economic      Sef serviciu taxe              
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        ANEXA 3 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
FACULTATEA / DEPARTAMENTUL________________________________ 
ANUL UNIVERSITAR_________________ 
 
 
 
 

LISTA 
 

BSEPT restanŃieri la TS şi care nu au acces la examinările fixate 
în sesiunea_______________________ 

 
 
 
 
PROGRAMUL DE STUDIU__________________________________________________ 
 
 

Nr. 
Crt. Nume, Prenume An de 

studiu 
SpecificaŃie 

restanŃă Cuantum restanŃă 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

     
     
     

n.     
 

 
 

DECAN       SECRETAR ŞEF 
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           ANEXA 4 
 
 
 

DECLARAłIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 
 

 Subsemnatul (Numele şi prenumele cu iniŃiala tatălui)_______________________ 
__________________________, Cod numeric personal__________________________ 
Carte de identitate (Paşaport), Serie_____, Nr.______________, având domiciliul 
stabil în Localitatea_____________________________________________________ 
Str.__________________________________, Nr.______, Bloc________, Sc.________, 
Etaj_____, Telefon:________________________________,E-mail:_________________ 
 
 
 În calitate de student la forma de învăŃământ___________________________, 
Facultatea______________________________________________________________, 
Programul de studiu____________________________, An de studiu__________, 
An universitar________/________, 
 
 
 Declar pe proprie răspundere că am plătit suma de_________________LEI, 
echivalent ______________________EURO, prin: (virament bancar / mandat poştal)  
________________________________(a se menŃiona forma de plată), cu documentul: 
seria____________, nr.__________________ data__________/____________. 
 
 
 MenŃionez că suma plătită reprezintă taxa de____________________________ 
(a se menŃiona categoria taxei), pentru anul de studiu____, an univ._______/________. 
 
 
 Declar de asemenea că, îmi asum răspunderea pentru cele menŃionate şi 
comunicate prin formular. În caz contrar sunt conştient de asumarea consecinŃelor 
nedorite, produse. 
 
 
 
 Notă: Acest formular completat, devine act oficial după confirmarea 
Serviciului de Contabilitate – Taxe, privind achitarea taxei menŃionate de către 
student în prezentul formular. 
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ANEXA 5 

      AVIZARE  

DECAN/DIRECTOR,  

 

 
CONłINUTUL SOLUłIEI:  

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

 

 Către,  

 
CONDUCEREA FACULTĂłII / DEPARTAMENTULUI………………………………. 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

 

 
 Subsemnatul/a ………………………………...………………………………, student/ă la 

Facultatea / Departamentul ………………………………………..……………………..., forma 

de învăŃământ ..................., program de studiu ………………………………………………..…., 

an de studiu …………, an univ……………………..,  

 

 Prin prezenta solicit: 

………………………………………………………………………………………..………………..

……………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………

 Solicit cele de mai sus pentru următoarele motive: 

1. ………………………………………………………………………………..…………..; 

2. ……………………………………………………………………………..……………..; 

3. ……………………………………………………………………………..……………… 

 

Vă mulŃumesc! 

 

Oradea, …………………….. 

          (data) 

      SEMNATURA STUDENTULUI,  

 

 
Confirmarea situaŃiei şcolare şi financiare a studentului, consemnată de către secretarul de 

facultate, specializare sau an de studiu şi avizată de secretarul şef de facultate………. 

..………………………………………………..………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………..…

.………………………………………………………………………………………………..…...

………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………… 

      
PRECIZARI:  

1. Acest  model de cerere se adaptează în funcŃie de specificul solicitării studentului (pentru 

reducere taxă de studiu, întrerupere de studii, retragere, reînmatriculare, continuare de  

studii, solicitare acte personale sau de studiu în caz de finalizare studii, retragere sau 

transfer. 

2. Toate solicitările studenŃilor se vor depune la secretariatul facultăŃii. 
3. Comunicarea soluŃionării problemelor şi eliberarea documentelor solicitate se face prin 

secretariatul facultăŃii. 
 

 


