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1 Metodologie Admitere 2011 - Facultatea de Ştiinţe Economice 
 

 

 

Metodologia 

de organizare şi desfăşurare a concursului de  

Admitere 2011 

la 

Facultatea de Ştiinţe Economice 
Sesiunile  iulie - septembrie 2011 

 

Partea I - Prezentare generală 
Potrivit principiilor autonomiei universitare, concursul de admitere pentru anul universitar 

2011 - 2012 se organizează pe domenii de studiu prevăzute în H.G. nr 88/2005 care au în structura lor 

specializări acreditate şi specializări autorizate să funcţioneze provizoriu.  

Facultatea de Ştiinţe Economice are următoarea structură pe cicluri de învăţământ, domenii, 

specializări şi forme de învăţământ, rezultată în urma reorganizării studiilor în baza H.G. 88/2005. 

 

a) Ciclul I Licenţă: 
Nr. 

crt.  

Domeniul de 

licenţă 

Specializarea Statut (acr./aut.) Nr. de  

Credite 

Durata de 

şcolarizare 

Forma de 

învăţămâ

nt 

1 Administrare

a afacerilor 

Economia 

comerţului, 

turismului şi 

serviciilor 

Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003, 

republicat în H.G. 631/30.06.2010 

180 credite 

6 semestre 
ZI 

Autorizat conform cu H.G. 1082/11.09.2003 

Acreditat  conform H.G. 631/30.06.2010 

180 credite 

6 semestre 
ID 

2 Economie şi 

afaceri 

internaţionale 

Afaceri 

internaţionale 

Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003, 

republicat în H.G. 631/30.06.2010 

180 credite 

6 semestre 
ZI 

Autorizat provizoriu conform H.G. 

1082/11.09.2003 

Acreditat  conform H.G. 631/30.06.2010 

180 credite 

6 semestre 
ID 

3 Finanţe Finanţe şi 

bănci 

Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003, 

republicat în H.G. 631/30.06.2010 

180 credite 

6 semestre 
ZI 

Autorizat provizoriu conform H.G. 

1082/11.09.2003 

Acreditat  conform H.G. 631/30.06.2010 

180 credite 

6 semestre 
ID 

4 Contabilitate Contabilitate 

şi informatică 

de gestiune 

Autorizat provizoriu conform H.G. 

1082/11.09.2003 

Acreditat  conform H.G. 631/30.06.2010 

180 credite 

6 semestre 
ZI 

Autorizat provizoriu conform H.G. 

1082/11.09.2003 

Acreditat  conform H.G. 631/30.06.2010 

180 credite 

6 semestre 
ID 
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5 Management 

 

Management 

 

Acreditat conform H.G. 1609/30.09.2004, 

republicat în H.G. 631/30.06.2010 

180 credite 

6 semestre 
ZI 

Autorizat provizoriu conform H.G. 

1609/30.09.2004, 

Acreditat  conform H.G. 631/30.06.2010 

180 credite 

6 semestre 
ID 

6 Marketing Marketing Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003, 

republicat în H.G. 631/30.06.2010 

180 credite 

6 semestre 
ZI 

Autorizat provizoriu conform H.G. 

1082/11.09.2003 

Acreditat  conform H.G. 631/30.06.2010 

180 credite 

6 semestre 
ID 

 

b) Ciclul II Masterat: 
Nr. 

crt.  

Domeniul de 

studiu 

Specializările Statut (acr./aut.) Nr. credite 

Durata 

şcolarizare 

Forma de 

învăţământ 

1.  

Administrarea 

afacerilor 

Economia şi administrarea 

afacerilor în turism şi industria 

ospitalităţii 

Autorizat prin Adresa 

ARACIS 1959/21.03.2008 

Acreditat conform 

Ordinului 4630/11.08.2010 

120 credite, 

4 semestre 

ZI 

2.  

Administrarea 

afacerilor 

Administrarea afacerilor 

regionale 

Autorizat prin Adresa 

ARACIS 1087/21.02.2008 

Acreditat conform 

Ordinului 4630/11.08.2010 

120 credite, 

4 semestre 

ZI 

3.  

Contabilitate 
Contabilitatea, auditul şi 

gestiunea afacerilor 

Autorizat prin Adresa 

ARACIS 1087/21.02.2008 

Acreditat conform 

Ordinului 4630/11.08.2010 

120 credite, 

4 semestre 

ZI 

4.  
Economie şi 

afaceri 

internaţionale 

Relaţii economice europene 

Autorizat prin Adresa 

ARACIS 1087/21.02.2008 

Acreditat conform 

Ordinului 4630/11.08.2010 

120 credite, 

4 semestre 

ZI 

5.  
Economie şi 

afaceri 

internaţionale 

Administrarea afacerilor interne 

şi internaţionale a 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

Autorizat prin Adresa 

ARACIS 1959/21.03.2008 

Acreditat conform 

Ordinului 4630/11.08.2010 

120 credite, 

4 semestre 

ZI 

6.  

Finanţe Finanţe, bănci, asigurări 

Autorizat prin Adresa 

ARACIS 1087/21.02.2008 

Acreditat conform 

Ordinului 4630/11.08.2010 

120 credite, 

4 semestre 

ZI 

7.  

Management Managementul organizaţiei 

Autorizat prin Adresa 

ARACIS 1087/21.02.2008 

Acreditat conform 

Ordinului 4630/11.08.2010 

120 credite, 

4 semestre 

ZI 

8.  Management Management în sistemul de Acreditat ARACIS 2010 120 credite, ZI 
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învățământ 4 semestre 

 

9.  

Marketing 
 Marketing şi comunicare în 

afaceri 

Autorizat prin Adresa 

ARACIS 1087/21.02.2008 

Acreditat conform 

Ordinului 4630/11.08.2010 

120 credite, 

4 semestre 

ZI 

 

 

c) Ciclul III Doctorat: 

 
Nr. 

crt. 

Domeniul de studiu Specializările Nr. credite 

Durata 

şcolarizare 

Forma de 

învăţământ 

1.  Domeniul fundamental: Ştiinţe 

Economice 

Domeniul de doctorat: 

Economie 

180 credite, 

6 semestre 

ZI 

 

Admiterea organizată la Facultatea de Ştiinţe Economice are ca scop selectarea corectă şi obiectivă, 

respectându-se reglementările concursului în aşa fel încât unicul criteriu să fie determinarea aptitudinilor şi 

cunoştinţelor candidatului  pentru domeniul / specializarea la care concurează.  

Participanţii la admitere în învăţământul universitar sunt absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat 

(sau diplomă echivalentă cu aceasta) studenţii care vor să urmeze un alt domeniu /specializare (care la finele 

sesiunii de examene din vara anului universitar 2011/2012, au obţinut numărul maxim de credite pentru 

promovarea anilor de studii) şi absolvenţii cu diplomă de licenţă, cetăţeni ai României. 

 

 

Partea a II-a - Dispoziţii generale  
 

 Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul 

universitar 2011-2012 a fost elaborat în temeiul: 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 

- Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- În temeiul H.G. nr.1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit 

distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul 

preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de 

cercetare, cu modificările ulterioare; 

- H.G. nr. 749/2009 şi H.G. nr. 1093/2009 privind organizarea studiilor universitare de 

licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora; 

- H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; 
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- H.G. nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, 

cu modificările ulterioare. 

   

 Admiterea la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea se susţine în două 

sesiuni: iulie şi septembrie 2011.  

Locurile rămase neocupate în urma sesiunii din iulie pot fi scoase la concurs în sesiunea din 

septembrie. Locurile rămase neocupate şi după această sesiune vor fi redistribuite în cadrul aceluiaşi 

ciclu de studii.  

 Admiterea se organizează în Facultatea de Ştiinţe Economice, astfel:  

 a) pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat;  

 b) pe locuri cu taxă.  

 
 

Partea a III-a - Admiterea la studii universitare de licenţă 
 

1. Calendarul concursului de admitere 
 

 Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, între orele 9.00 - 16.00, iar sâmbăta şi duminica între 

orele 9.00-12.00.  

 Programul de înscriere se poate prelungi, după caz, fără a modifica în avans data la care începe 

înscrierea şi concursul de admitere.  

 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2011 este: 

▪ 11 - 23 iulie 2011 - înscrierea candidaţilor; 

▪ 25 - 28 iulie 2011 – afişarea rezultatelor. 

Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al facultăţii.  

 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2011 este: 

▪ 5 - 15 septembrie 2011 – înscrierea candidaţilor; 

▪ 21 - 23 septembrie 2011 – afişarea rezultatelor; 

▪ 24 - 26 septembrie 2011 – confirmări, redistribuiri; 

▪ 27 septembrie 2011 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare, la sediul  

facultăţii. 

 

După data de 27 septembrie 2011, până la înmatricularea candidaţilor, listele finale pot fi modificate în 

cazuri de retrageri, glisări etc., pe bază de notă justificativă semnată de Decanul facultăţii. 
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Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:  
1. Achitarea taxei de înmatriculare şi depunerea chitanţei la secretariatul facultăţii; 

2. Plata taxei de şcolarizare, tranşa I (pentru studenţii cu taxă) şi depunerea chitanţei la secretariatul 

facultăţii; 

3. Depunerea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii. 

 

  După expirarea termenului pentru confirmări, facultatea va reface lista de admitere şi o va 

aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare. 

 

Taxe: 

 Taxa de înscriere examen de admitere: 150 RON; 

 Taxa pentru contestaţii: 150 RON; 

 Taxa de înmatriculare: 80 RON; 

 Taxă de şcolarizare 2400 RON, se poate achita integral sau în trei tranşe a câte 800 RON); 

 Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini): 150 Euro 

Taxele pot pot suferi modificări ulterioare în conformitate cu Hotărârea Senatului. 

 

Scutiri de taxe: 

 Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de licenţă şi 

masterat următoarele categorii de candidaţi: 

 orfanii de ambii părinţi; 

 cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial; 

 cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea; 

 cei care au părinţi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice). 

Beneficiază de aceste drepturi candidaţii cu vârsta până în 25 de ani. 

 

 

2. Organizarea concursului de admitere 
 

 În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, se vor constitui comisiile de admitere pentru sesiunea 

iulie-septembrie 2011 prin decizia Rectorului. Preşedintele Comisiei de admitere pe facultate este 

Decanul. Comisia centrală este propusă de Decan, membrii comisiei de procesare computerizată a 

datelor şi secretarii de admitere sunt propuşi de membrii Consiliului facultăţii. Membrii comisiilor 

trebuie să îndeplinească minim funcţia de lector universitar doctorand, cu excepţia secretarilor care pot 

să aibă şi funcţia de preparator şi asistent universitar.  

Răspunderea privind aplicarea corectă a precizărilor proprii de concurs revine în totalitate 

comisiilor de admitere numite prin decizie, sub semnătura rectorului. 
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Responsabilitatea comisiei centrale: 

 se asigură de buna organizare a întregului proces de admitere: de asigurarea 

respectării reglementărilor legale, de coordonarea comisiilor de admitere;  

 se asigură de buna gestionare şi dotare a sălilor în care are loc activitatea de înscriere 

a candidaţilor; 

 instruirea şi coordonarea secretarului de admitere;  

 asigurarea spaţiilor necesare; 

 coordonează secretarul de admitere, comisia de procesare computerizată a datelor; 

 organizează activitatea de procesare computerizată a datelor; 

 organizează activitatea de anunţare şi afişare a rezultatelor; 

 organizează activitatea de rezolvare a eventualelor contestaţii: numeşte o nouă 

comisie, anunţă rezultatele în urma contestaţiilor etc.; 

 

Responsabilitatea secretarului de admitere: 

 se asigură de corectitudinea înscrierilor pentru admitere: verifică candidaţii înscrişi; 

 împreună cu comisia de procesare computerizată se asigură de buna repartizare a 

candidaţilor în funcţie de opţiunile acestora; 

 coordonează activitatea de introducere corectă a mediilor obţinute de candidaţi; 

 pregăteşte şi predă comisiei centrale Dosarul admiterii (care cuprinde toate 

documentele care au rezultat în urma admiterii: decizia de numire a comisiilor, 

listele candidaţilor, listele finale rezultate în urma concursului de admitere, modul 

de rezolvare a contestaţiilor etc.). 

   
Responsabilitatea comisiei de prelucrare computerizată: 

 introduce toate datele candidaţilor: mumele şi prenumele, iniţiala tatălui, numărul 

legitimaţiei, medii, etc. , în ritmul în care au loc înscrierile; 

 pregăteşte şi se asigură de corectitudinea listelor finale în ordinea descrescătoare a 

mediilor în concordanţă cu criteriile de admitere; 

 răspunde de orice neregulă cu privire la corectitudinea şi siguranţa datelor 

procesate. 

 

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescândă a mediei generale obţinute, în limita 

numărului de locuri acordate pentru facultate, domeniu, în funcţie de opţiunea candidatului. 

 

Criteriile de admitere la Facultatea de Ştiinţe Economice, pe domenii, pentru sesiunea iulie –

septembrie 2011, sunt: 

 

http://steconomice.uoradea.ro/
mailto:steconomice@uoradea.ro


 

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

Str. Universităţii nr. 1, Cod. 410087 Oradea, Bihor,  

Telefon: secretariat: 0259-408276, 0259-408407, decanat: 0259-408109; 

Fax: 0259-408409 http://steconomice.uoradea.ro; e-mail: steconomice@uoradea.ro 

  

 
 

7 Metodologie Admitere 2011 - Facultatea de Ştiinţe Economice 
 

 

 

A. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr. crt. Domeniul de 

studiu 

Specializările Criterii de admitere 

1.  Administrarea 

afacerilor 

Economia comerţului, 

turismului şi serviciului 

- Media generală a anilor de studiu din liceu - 34% 

- Media generală Bacalaureat - 33% 

- Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau 

Matematică sau media generală obţinută în liceu la 

una din disciplinele Economie sau Matematică în 

funcţie de opţiunea candidatului - 33% 

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: criteriu de 

rangul I - media generală a anilor de studiu din liceu; criteriu 

de rangul II - media generală la examenul de bacalaureat. 

2.  Contabilitate Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

3.  Economie şi 

afaceri 

internaţionale 

Afaceri internaţionale 

4.  Finanţe Finanţe şi bănci 

5.  Management Management 

6.  Marketing Marketing 

 

B.  CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (masterate noi, legea 288/2004) 
 

Domeniul de 

studiu 
Specializări 

Nr. 

credite 

Durata 

şcolariz. 

Criterii de admitere 

Administrarea 

afacerilor 

Economia şi administrarea 

afacerilor în turism şi 

industria ospitalităţii 

120 

credite 

2 ani/zi 

 

Media aritmetică simplă între media de licenţă şi media generală 

a anilor de studii la învăţământul de licenţă. 

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: criteriu de 

rangul I - media generală a anilor de studiu; criteriu de rangul II 

- media generală la examenul de licenţă.      

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata 

studiilor de 3 ani (Bologna) și cu durata studiilor de 4/5 ani 

(ante-Bologna) în orice domeniu.  

Administrarea afacerilor 

regionale 

120 

credite 

2 ani/zi 

 

Media aritmetică simplă între media de licenţă şi media generală 

a anilor de studii la învăţământul de licenţă.  

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: criteriu de 

rangul I - media generală a anilor de studiu; criteriu de rangul II 

- media generală la examenul de licenţă.      

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata 

studiilor de 3 ani (Bologna) și cu durata studiilor de 4/5 ani 

(ante-Bologna) în orice domeniu din domeniul fundamental 

Științe Economice. 

Contabilitate 
Contabilitatea, auditul şi 

gestiunea afacerilor 

120 

credite 

2 ani/zi 

 

Media aritmetică simplă între media de licenţă şi media generală 

a anilor de studii la învăţământul de licenţă.  

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: criteriu de 

rangul I - media generală a anilor de studiu; criteriu de rangul II 

- media generală la examenul de licenţă.  

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata 

studiilor de 3 ani (Bologna) și cu durata studiilor de 4/5 ani 
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Domeniul de 

studiu 
Specializări 

Nr. 

credite 

Durata 

şcolariz. 

Criterii de admitere 

(ante-Bologna) în orice domeniu din domeniul fundamental 

Științe Economice. 

Absolvenții cu diplomă de licență ai altor domenii decât 

Contabilitate vor trebui să susțină în primul an de studii, 

examene pre-requisite la disciplinele: 

1. Contabilitate financiară II 

2. Contabilitate de gestiune 

3. Contabilitate consolidată.    

Economie şi 

afaceri 

internaţionale 

Relaţii economice 

europene 

120 

credite 

2 ani/zi 

 

Media aritmetică simplă între media de licenţă şi media generală 

a anilor de studii la învăţământul de licenţă.  

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: criteriu de 

rangul I - media generală a anilor de studiu; criteriu de rangul II 

- media generală la examenul de licenţă.  

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata 

studiilor de 3 ani (Bologna) și cu durata studiilor de 4/5 ani 

(ante-Bologna) în orice domeniu din domeniul fundamental 

Științe Economice. 
Absolvenții cu diplomă de licență ai altor domenii decât 

Economie și afaceri internaționale vor trebui să susțină în 

primul an de studii examene la următoarele discipline pre-

requisite: 

1. Comerț internațional și politici comerciale 

internaționale 

2. Managementul afacerilor internaționale 

3. Investiții internaționale 

Administarea afacerilor 

interne şi internaţionale a 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

120 

credite 

2 ani/zi 

 

Media aritmetică simplă între media de licenţă şi media generală 

a anilor de studii la învăţământul de licenţă.  

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: criteriu de 

rangul I - media generală a anilor de studiu; criteriu de rangul II 

- media generală la examenul de licenţă.     

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata 

studiilor de 3 ani (Bologna) și cu durata studiilor de 4/5 ani 

(ante-Bologna) în orice domeniu  

Finanţe Finanţe, bănci, asigurări 

120 

credite 

2 ani/zi 

 

Media aritmetică simplă între media de licenţă şi media generală 

a anilor de studii la învăţământul de licenţă.  

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: criteriu de 

rangul I - media generală a anilor de studiu; criteriu de rangul II 

- media generală la examenul de licenţă.      

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata 

studiilor de 3 ani (Bologna) și cu durata studiilor de 4/5 ani 

(ante-Bologna) în orice domeniu din domeniul fundamental 

Științe Economice. 
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Domeniul de 

studiu 
Specializări 

Nr. 

credite 

Durata 

şcolariz. 

Criterii de admitere 

Absolvenții cu diplomă de licență ai altor domenii decât Finanțe 

vor trebui să susțină în primul an de studii, examene pre-

requisite la disciplinele: 

1. Fiscalitate 

2. Operațiunile instituțiilor de credit 

3. Piețe de capital. 

Management 

Managementul 

organizaţiei 

120 

credite 

2 ani/zi 

 

Media aritmetică simplă între media de licenţă şi media generală 

a anilor de studii la învăţământul de licenţă.  

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: criteriu de 

rangul I - media generală a anilor de studiu; criteriu de rangul II 

- media generală la examenul de licenţă.     

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata 

studiilor de 3 ani (Bologna) și cu durata studiilor de 4/5 ani 

(ante-Bologna) în domeniul Management sau în orice domeniu 

din domeniul fundamental Științe Economice  

Management în sistemul 

de învățământ 

120 

credite 

2 ani/zi 

Media aritmetică simplă între media de licenţă şi media generală 

a anilor de studii la învăţământul de licenţă.  

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: criteriu de 

rangul I - media generală a anilor de studiu; criteriu de rangul II 

- media generală la examenul de licenţă.      

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata 

studiilor de 3 ani (Bologna) și cu durata studiilor de 4/5 ani 

(ante-Bologna) în orice domeniu 

Marketing 
Marketing şi comunicare 

în afaceri 

120 

credite 

2 ani/zi 

 

Media aritmetică simplă între media de licenţă şi media generală 

a anilor de studii la învăţământul de licenţă.  

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: criteriu de 

rangul I - media generală a anilor de studiu; criteriu de rangul II 

- media generală la examenul de licenţă.      

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata 

studiilor de 3 ani (Bologna) și cu durata studiilor de 4/5 ani 

(ante-Bologna) în domeniul Marketing sau în orice domeniu 

din domeniul fundamental Științe Economice 

 

C. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 

Nr. crt. Domeniul de 

studiu 

Specializările Criterii de admitere 

1.  Domeniul 

fundamental: 

Ştiinţe Economice 

Domeniul de doctorat: Economie Colocviu de admitere 
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Numărul locurilor bugetate (în regim de subvenţie de la bugetul de stat) se stabileşte prin 

Ordin al Ministrului, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern.  

Numărul locurilor cu taxă se stabileşte de către Senatul Universităţii. De locurile în regim cu 

taxă, în limita numărului aprobat, pot beneficia, la cerere, candidaţii aflaţi sub linia de admitere pe 

locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor. 

 

 

3. Dreptul de înscriere la concursul de admitere  
 

 La concursul de admitere în învăţământul superior se pot înscrie cetăţeni ai României, 

absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.  

 De asemenea, pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăţenii 

statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 

Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în 

ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Dosarele de candidatură ale acestora vor fi centralizate 

deDepartamentul de Relaţii Internaţionale în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate. 

Acestea vor cuprinde documentele prevăzute în Metodologia valabilă la nivelul Universității din 

Oradea. 

 Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale au dreptul să 

fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul Educaţiei,   

Cercetării Tineretului şi Sportului la facultăţile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, 

absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut :  

 distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale) în 

cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu; 

 premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din cei 4 ani de 

studii.  

Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţe 

recunoscute în concursuri naţionale sau pe grupe de ţări pot fi înmatriculaţi fără admitere, în 

cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi 

Sportului la facultăţile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, astfel :  

 premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, în cel puţin unul din ultimii doi ani de 

şcolarizare. 

 Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de 

facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.  

 Potrivit H.G. nr.1004/2002 studenţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la 

olimpiadele şcolare internaţionale pot urma, la cerere, fără taxe de şcolarizare cursurile a două 

facultăţi în instituţii de învăţământ superior de stat.  
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 Până la data de 30 septembrie, Facultatea de Ştiinţe Economice va comunica Rectoratului 

Universităţii din Oradea listele nominale ale olimpicilor acceptaţi, menţionând concursul/olimpiada la 

care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.  

 Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi sau domenii din 

aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis la o singură 

universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenţionate de la buget pentru durata normală de 

studii. Candidatul admis la mai multe universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru aceea la 

care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în 

termen de maxim 7 zile de la afişarea rezultatelor. 

 O persoană poate fi admisă si înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe 

de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţia financiară sau bursă din 

fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de 

învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între 

universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul. 

 În vederea înmatriculării, candidatul admis are obligaţia să depună în cele 7 zile menţionate 

diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original, 

din vina exclusivă a candidatului admis în termen de 7 zile de la afişarea rezultatelor, duce la 

pierderea locului finanţat de la buget.  

 Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri 

finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua 

facultatea în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenţia de la 

bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii 

de studii cu finanţarea de la buget la specializarea iniţială). Dacă prima specializare este făcută prin 

achitarea taxei de studiu, cea de a doua specializare poate fi studiată cu finanţare de la bugetul de stat.  

 Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate sau autorizate să 

funcţioneze provizoriu care au fost declaraţi admişi în acelaşi domeniu în urma concursului de 

admitere, pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat, pot beneficia de recunoaşterea studiilor 

efectuate. Consiliul facultăţii stabileşte anul în care pot fi înmatriculaţi, precum şi eventualele examene 

de diferenţă.  

 Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de scurtă durată pot continua studiile pentru 

a obţine licenţa în cadrul ciclului I – studii universitare de licenţă conform Legii 288/2004, la 

specializările care aparţin aceluiași domeniu de licenţă cu specializările absolvite în cadrul 

învăţământului superior de scurtă durată prin concurs, în limita locurilor disponibile. 
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4. Înscrierea la concursul de admitere  
 

 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere-tip de înscriere, 

în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii 

din rândul minorităţilor naţionale vor preciza, în cererea de înscriere, disciplinele pe care le-au studiat 

în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susţină probele în limba respectivă.  

 La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:  

a)  diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau 

adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2011).  

b) foaie matricolă de la liceu în original sau copie legalizată; 

c) certificatul de naştere (original pentru conformitate) şi copie; 

d) certificat de căsătorie (original pentru conformitate) şi copie, dacă este cazul;  

e) adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;  

f) 2 (două) fotografii tip buletin de identitate;  

g) carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate), şi copie;   

h) chitanţă de plată a taxei de admitere;  

i) numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxe de admitere: se va prezenta unul din 

următoarele documente:  

 copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  

 adeverinţe de la Centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);  

 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat) 

a susţinătorilor legali;  

 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea;  

j) Candidații care se înscriu și urmează două facultăți vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la 

facultatea la care au fost admiși pe locurile subvenționate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă 
facultate însoțită de adeverință din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin 

metodologiile proprii. 

Toate actele vor fi depuse într-un dosar plic. 

 
 În cazul candidaţilor cetăţeni români cu domiciliul în România care au absolvit liceul în altă ţară, 

diploma de bacalaureat obţinută trebuie echivalată de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi 

Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. Echivalarea se face personal de către candidat înaintea înscrierii la admitere. Pentru informaţii 

se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la bacalaureat și eventuale note sau medii din foaia 

matricolă a studiilor liceale necesare admiterii vor fi echivalate (ulterior CNRED) de către Departamentul 

de Pregătire si Perfecţionare a Personalului Didactic din cadrul Universităţii din Oradea la solicitarea 

Comisiei de admitere pe facultate. 
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 Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de 

bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia 

legalizată la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termen de 7 zile de 

la data afişării rezultatelor.  

 Secretariatul facultăţii primeşte dosarele personale întocmite de candidaţi, efectuează înscrierea 

şi eliberează legitimaţiile de concurs numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:  

 cererile-tip de înscriere sunt completate corect;  

 candidaţii au precizat facultatea şi forma de învăţământ la care doresc să concureze, domeniile,      

precum şi disciplinele sau probele de concurs, după caz.  

   

   

5.  Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii  

Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi 

ai Confederaţiei Elveţiene 
 

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii 

prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.  

Actele necesare  pentru înscriere la examenul de admitere: 

 Diploma de bacalaureat , tradusă în limba română, legalizată; 

 Foaia matricolă pentru studiile liceale; 

 Certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea; 

 Dovada echivalării studiilor de către C.N.R.E.D. sau declaraţie că până la data înmatriculării (1 

octombrie 2011) vor prezenta această dovadă; 

 Certificat de naştere tradus în limba română, copie; 

 Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie); 

 Certificat medical; 

 Patru poze tip paşaport; 

 Copie paşaport sau C.I. 

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. 

 

 

6.  Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii din 

R. Moldova,  absolvenţi de licee din România 
 

 Se pot înscrie şi pot candida pe locurile subvenţionate de la buget alocate Universităţii din 

Oradea, special destinate acestei categorii de candidaţi, conform reglementărilor.  
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 În acest caz, pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs, 

candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al Universităţii (clădire Rectorat, etaj I) pentru 

participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor 

cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi de licee din România (formularul de cerere se găseşte la 

Secretarul Şef al Universităţii).  

 În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform 

metodologiei de admitere, pe locurile cu taxă alocate facultăţii.  

După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul primeşte statutul de admis cu taxă sau 

respins cu taxă.  

 În faza a II-a participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci). 

Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinută la 

concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul 

pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget special destinate lor.  

 Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la 

admitere. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităţii. 

 În limita locurilor bugetate special alocate, candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau 

respins fără taxă. Acest statut va fi transmis facultăţii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În 

cazul în care candidatul este respins fără taxă, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel 

de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). 
 La finalizarea admiterii, Comisia de admitere pe facultate va trimite la Departamentul de Relaţii 

Internaţionale copii ale dosarelor candidaţilor admişi şi confirmaţi pentru a fi trimise la Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului în vederea obţinerii avizului de înmatriculare la Universitatea 

din Oradea. 

 
 

7. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii din 

etnia rromilor 
 

 Se pot înscrie şi pot candida  pentru locurile subvenţionate de la buget alocate Universităţii din 

Oradea, special destinate acestei categorii de candidaţi. În acest caz, pe lângă documentele solicitate la 

nivel de facultate pentru înscrierea la concurs, candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef 

al Universităţii (clădire Rectorat, etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile 

subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor din etnia rromilor (formularul de cerere se 

găseşte la Secretarul Şef al Universităţii) şi o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei 

organizaţii civile, culturale sau politice a rromilor legal constituită, prin care se atestă 

apartenenţa candidatului la comunitatea rromilor (şi nu că este membru al respectivei 

organizaţii).  
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 În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform 

metodologiei de admitere, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă alocate 

facultăţii. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul din etnia rromilor primeşte 

statutul de admis fără taxă sau admis cu taxă sau respins cu taxă. 

 În faza a II-a participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci) şi 

care, la nivel de facultate, au obţinut statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. Astfel, după 

finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinută la concursul de 

admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru 

ocuparea locurilor subvenţionate de la buget special destinate lor.  

 Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la 

admitere. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităţii. În limita locurilor bugetate 

special alocate, candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. Acest statut va fi 

transmis facultăţii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În cazul în care candidatul este respins 

fără taxă, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau 

respins cu taxă). 
 

8.  Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului 
  

Admiterea la Facultatea de Ştiinţe Economice se face strict în ordinea descrescândă a mediilor 

generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri stabilit, respectiv domeniul din cadrul 

acesteia şi în funcţie de opţiunile menţionate de candidaţi în cererea de înscriere. Media minimă de 

admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr de puncte echivalent cu aceasta.   

 Sistemul de departajare, la medie egală, va fi adus la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare, încă 

de la înscriere. În acest scop, Comisia de admitere întocmeşte pentru fiecare domeniu din cadrul 

facultăţii, lista comună a candidaţilor, în ordine descrescândă a mediilor generale obţinute.  

 După stabilirea rezultatelor finale ale concursului, comisia de admitere pe facultate va verifica 

atent modul în care au fost efectuate toate operaţiile, pentru a se elimina orice posibilitate de eroare în 

calcularea mediilor şi trecerea lor în cataloagele alfabetice sau în stabilirea ordinei de clasificare a 

candidaţilor.  

 Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar 

Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor 

referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.  

 Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt 

consideraţi eliminaţi din concurs.  

 Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare imediată, la 

sediul facultăţii, la loc vizibil.  

 Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, mediile finale, media generală.  
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 Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în 

cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii, şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe 

baza actelor de identitate.  

 

 

9. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor  
 

 Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul admiterii se depun la secretariatul facultăţii în 

termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor finale ale concursului. Termenul stabilit pentru 

depunerea contestaţiilor va fi reamintit candidaţilor odată cu afişarea rezultatelor.  

 Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii.  

 Pentru rezolvarea contestaţiilor depuse de candidaţi, preşedintele Comisiei numeşte 3-5 cadre 

didactice, altele decât cele ce au făcut parte din comisia centrală, care vor examina atent fiecare 

contestaţie, verificând modul în care au fost respectate normele şi procedura de concurs, criteriile de 

calcul a mediilor, dacă mediile finale şi generale au fost calculate fără greşeli. După expirarea 

termenului de rezolvare şi răspuns a contestaţiilor (cel mult 3 zile de la expirarea termenului de 

depunere a acestora), rezultatul concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi 

modificat. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. Contestaţiile depuse după îndeplinirea 

acestei proceduri nu vor fi luate în considerare, indiferent de autoritatea căreia îi sunt adresate.  

 În cazul în care, în urma analizării contestaţiilor se constată abateri de la normele şi procedura 

de concurs sau greşeli în calcularea mediilor, transcrierea lor pe documentele de concurs şi stabilirea 

ordinii de clasificare, decanul facultăţii va întocmi proces-verbal de constatare, pe care îl va înainta 

Comisiei de admitere pe Universitate pentru rezolvare.  

 În cazul reclamării ori contestării unor nereguli la admitere, produse de cadrele didactice, 

Comisia de admitere solicită rectorului întrunirea Colegiului de Etică pentru analiza cazului şi luarea 

deciziei corespunzătoare.  

   

 

10.  Dispoziţii finale  
 

 Facultatea de Ştiinţe Economice percepe taxă de la candidaţi pentru organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere. Informaţiile privind nivelul taxelor şi condiţiile de plată se afişează la 

secretariatul facultăţii.  

 Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare o singură dată, pentru fiecare 

dintre cele 3 cicluri de studii universitare.  

 Cuantumurile taxelor de studii se stabilesc de către Senatul universităţii, în funcţie de costurile 

şcolarizării şi vor fi anunţate cu cel puţin 15 zile înainte de începerea înscrierii la concursul de 
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admitere la avizierul universităţii şi pe pagina de Web la adresa www.uoradea.ro, respectiv  

http://steconomice.uoradea.ro.   

 
 

Partea a IV-a - Admiterea la studii universitare de masterat 
             

 Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi 

perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de licenţă. 

 La Facultatea de Ştiinţe Economice studiile universitare de masterat au durata de 4 semestre, se 

încheie cu o disertaţie, iar absolvenţii primesc diploma de  master. 

 

1.  Norme de organizare şi criterii generale de admitere 
 

 Concursul de admitere la masterat se organizează de către facultate pe baza prezentei 

metodologii, a metodologiei Universităţii din Oradea şi a Ordinului Ministrului care vor fi aduse la 

cunoştinţă celor interesaţi prin afişare pe site-ul facultăţii http://steconomice.uoradea.ro.  

 Admiterea la studiile universitare de masterat se organizează de regulă pentru fiecare program 

sau pe programe apropiate ca arie curriculară. În această din urmă situaţie candidaţii au dreptul de a 

alege unul din programele aflate în oferta facultăţii.  

 Admiterea se poate organiza într-una sau două sesiuni, în perioada iulie - septembrie, criteriile 

de selecţie fiind stabilite de Consiliul facultăţii. 

 La admitere pot candida absolvenţii din învăţământul superior cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur 

program de masterat, un altul poate fi urmat doar în regim cu taxă.  

 Media minimă de admitere, atât pentru locurile finanţate de la bugetul de stat cât şi pentru cele 

cu taxă este 5 (cinci). 

 Masterandul înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă beneficiază de burse şi drepturi sociale 

în condiţiile legii. 

 Bursa se acordă semestrial din veniturile I.O.S.U.M. (Instituţie Organizatoare de Studii 

Universitare de Masterat) provenite din sumele alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii, 

donaţii, sponsorizări, etc. 

 

2. Calendarul desfăşurării concursului 
 

Perioada de desfăsurare a concursului de admitere– sesiunea iulie 2011: 

▪ 11 - 23 iulie 2011 - înscrierea candidaţilor 

▪ 25 - 30 iulie 2011 - afisarea rezultatelor. 
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Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al facultăţii. 

 

Perioada de desfăsurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: 

▪ 5 - 15 septembrie 2011 - înscrierea candidaţilor 

▪ 21 - 23 septembrie 2011 - afisarea rezultatelor 

▪ 24 - 26 septembrie 2011 - confirmări, redistribuiri 

Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al facultăţii. 

▪ 27 - septembrie 2011 - predarea listelor finale la Rectorat si afisarea lor după semnare, la sediul 

facultăţii. 

 

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:  

1. Achitarea taxei de înmatriculare şi depunerea chitanţei la secretariatul facultăţii; 

2. Plata taxei de şcolarizare, tranşa I (pentru studenţii cu taxă) şi depunerea chitanţei la secretariatul 

facultăţii; 

3. Depunerea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii. 

După expirarea termenului pentru confirmări, facultatea va reface lista de admitere şi o va aduce la 

cunoştinţa celor interesaţi prin afişare. 

Taxe: 

 Taxa de înscriere examen de admitere: 150 RON; 

 Taxa pentru contestaţii: 150 RON; 

 Taxa de înmatriculare: 80 RON; 

 Taxa procesare dosar (doar pentru cetăţenii străini) - 150 EURO 

 Taxă de şcolarizare 2700 RON, se poate achita integral sau în trei tranşe a câte 

900 RON).    

Taxele pot suferi modificări ulterioare în conformitate cu Hotărârea Senatului. 

 

  Scutiri de taxe: 

 

 Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de licenţă şi 

masterat următoarele categorii de candidaţi: 

 orfanii de ambii părinţi; 

 cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial; 

 cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea; 

 cei care au părinţi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice). 

Beneficiază de aceste drepturi candidaţii cu vârsta până în 25 de ani. 
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3. Condiţii generale de înscriere la concurs 
 

 Se pot înscrie la concursul de admitere, în ciclul II – studii universitare de masterat - cetăţeni 

români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia, indiferent de numărul de ani de 

studii, instituţia şi anul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă sau echivalentul acesteia, cât şi 

cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români 

inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.  

Profilul şi specializarea licenţei necesare pentru înscrierea la fiecare program de masterat sunt stabilite 

de Consiliul facultăţii. 

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte: 

 Cererea de înscriere; 

 Diploma de  licenţă (sau echivalenta acesteia), în original sau adeverinţă pentru promoţia 2011; 

 Supliment la diplomă sau Foaie matricolă în original şi o copie xerox; 

 Certificatul de nastere (original pentru conformitate) şi copie; 

 Certificat de căsătorie, (original pentru conformitate) şi copie dacă este cazul; 

 Adeverinţă medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; 

 Carte de identitate , sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie; 

 2 (două) fotografii tip buletin de identitate; 

 Chitanţă-taxa de înscriere. 

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. 

 

 Pentru candidaţii proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European si ai Confederaţiei Elveţiene sunt necesare următoarele acte: 

 Diploma de licenţă în original tradusă în limba română, legalizată; 

 Foaia matricolă pentru studiile universitare în original tradusă în limba română, legalizată; 

 Certificat de competenţă lingvistică, pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea ; 

 Dovada echivalării studiilor de către C.N.R.E.D. sau declaraţie că până la data înmatriculării 

 (1 octombrie 2011) vor prezenta această dovadă; 

 Certificat de nastere tradus în limba română, copie; 

 Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie); 

 Certificat medical; 

 Patru poze tip paşaport; 

 Copie paşaport sau C.I.; 

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. 
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4. Desfăşurarea concursului 
 

 Locurile pentru învăţământul la masterat (fără taxă, cu taxă) vor fi ocupate prin concurs de 

dosare.   

 

Rezultatele concursului 
 Numărul de studenţi la fiecare specializare se stabilește de Consiliul facultăţii, cu condiţia 

încadrării în finanţarea de bază repartizată facultăţii. 

 La admiterea la studii universitare de masterat nu este permisă depăşirea numărului de locuri 

subvenţionate aprobat pentru fiecare facultate. 

 În caz de medii egale, departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei anilor de licență. 

 Media minimă de admitere va fi stabilită de Consiliul facultăţii, dar nu poate fi mai mică 

decât 5 (cinci) . 

 Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere, se 

aduc la cunoştinţă prin afişare la sediul instituţiei organizatoare si pe pagini web in termen de 

cel mult 48 ore de la data susţinerii acesteia. 

 Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la masterat în baza rezultatului concursului pentru 

anul universitar 2011- 2012 prin decizia Rectorului Universităţii din Oradea. 

Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere. 

 Eventualele contestaţii se depun la Secretariat, în termen de 48 de ore de la afişarea 

rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunică în 2 (doua) zile după încheierea termenului de 

depunere a contestaţiilor. 

 Examenul este valabil numai pentru specializările pentru care s-a organizat concursul şi numai 

pentru anul universitar 2011-2012. 

 

 

Partea a V-a - Admiterea la studii universitare de doctorat 
 

 

1. Eligibilitatea candidaţilor 
 

  Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat: 

 - absolvenţii studiilor universitare de masterat, conform Legii 288/2004 

 - absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată cu diplome de licenţă sau echivalente, 

conform Legii 84/1995.   
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  Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studiile universitare de doctorat au dreptul să se 

înscrie o singură dată, la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă. Candidaţilor reînscrişi li 

se pot recunoaşte creditele obţinute în stagiul anterior de pregătire doctorală. 

 Regimul de studii doctorale al cetăţenilor străini care doresc să urmeze doctoratul în 

România este acelaşi cu cel al cetăţenilor români. 

 Universitatea din Oradea poate asigura, la cererea doctorandului străin, curs pregătitor de limba 

română, conform reglementărilor în vigoare. 

 Admiterea la studii a cetăţenilor străini se reglementează prin Ordin al Ministerului tutelar. 

 

 

2. Criterii specifice 
 

 Admiterea la studii universitare de doctorat, indiferent de forma de învăţământ în care se 

organizează, se face prin concurs organizat anual de Universitatea din Oradea, de regulă în luna 

septembrie. 

 Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific 

se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau de masterat. 

 

3. Acte necesare: 
 Certificat de competenţă lingvistică 

 Cerere de înscriere  (se completează la depunerea dosarului); 

 Diploma de bacalaureat (copie legalizată); 

 Diploma de Licenţă + Supliment la diplomă/Foaia matricolă (copie legalizată); 

 Diploma de Masterat sau Studii Postuniversitare  (copie legalizată); 

 Certificat de naştere (copie legalizată); 

 Act de schimbare a numelui(copie legalizată); 

 Buletin/Carte de identitate (copie xerox); 

 Curriculum Vitae; 

 Memoriu de activitate profesional – Ştiinţifică; 

 Lista de lucrări comunicate sau publicate ; 

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. 

 

 

4. Organizarea şi desfăşurarea concursului 
 

  Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conţine o serie de probe specifice 

domeniului de studiu respectiv şi un examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie 

internaţională. 
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 Examenul de competenţă lingvistică se susţine la catedrele de limbi străine ale Universităţii 

şi precede concursul de admitere la doctorat. 

 Dacă un candidat a obţinut în ultimii 2 ani un certificat de competenţă lingvistică cu 

recunoaştere internaţională, precum şi absolvenţii specializărilor de limbi străine, examenul de 

competenţă nu mai este necesar 

 Coordonarea admiterii la doctorat se face de către comisia de la nivelul Şcolii Doctorale. 

Constituirea Comisiilor de Admitere pe domenii, se face la propunerea conducătorilor de doctorat, cu 

avizul Consiliului Facultăţii şi al Consiliului Şcolii Doctorale. 

 Derularea concursului de admitere se face astfel: 

 a) toţi candidaţii din cadrul unui domeniu de doctorat susţin aceleaşi probe; 

 b) probele se susţin în faţa unei comisii formate din 3-5 membri; 

 c) notarea candidaţilor se face cu note de la 1 la 10, fiind declaraţi admişi, în limita locurilor 

disponibile, în ordinea inversă a notelor, candidaţii care au obţinut cel puţin nota 8 (opt). 

 d) cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând 

lucrări de specialitate anunţate din timp de către conducătorii de doctorat. 

  Validarea rezultatelor admiterii şi înmatricularea candidaţilor reuşiţi la concurs se fac 

prin decizii ale Conducerii Şcolii Doctorale aprobate de către Rectorul universităţii. 

 În termen de 30 zile de la înmatriculare, conducătorul de doctorat şi doctorandul vor 

completa contractul de studii şi contractul disciplinelor după modelul anexat prezentului 

regulament. 

 

 

5. Calendarul concursului de admitere  
- 01 - 31 iulie şi 25 august – 10 septembrie 2011 – Înscrierea şi susţinerea testului de 

limbă – la Facultatea de Litere, conform programului afişat la Decanat; 

- 06 – 17 septembrie 2011 – Înscrierea pentru admitere la doctorat – la secretariatul Şcolii 

Doctorale; 

- 20 – 27 septembrie 2011 – Colocviul de admitere la doctorat – la facultate conform 

programului afişat la decanat. 

  

6. Taxe: 
- Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaţii care nu sunt angajaţi ai 

Universităţii din Oradea: 300 lei; 

- Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaţii angajaţi ai Universităţii din 

Oradea: 100 lei; 

- Taxa pentru susţinerea testului de limbă pentru candidaţii angajaţi ai Universităţii din 

Oradea: 150 lei; 
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- Taxa pentru susţinerea testului de limbă pentru candidaţii angajaţi ai Universităţii din 

Oradea: 170 lei. 

Taxele pot suferi modificări ulterioare în conformitate cu Hotărârea Senatului. 
 

Prezenta Metodologie a fost adoptată în ședința Consiliului Facultății de Științe Economice din 25 

februarie 2011. 

 

Decan 
Prof.univ.dr. Anca Dodescu 
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