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ADMITERE SESIUNEA: IULIE 2014 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 
 
DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI CU CETĂŢENIE ROMÂNĂ /STRĂINĂ  
 

CNP 
             

 

Nume de familie actual ____________________________________________ 

Nume anterior căsătoriei (dacă e cazul) _____________________________ 

Prenume _____________________________________________________ 

Etnia (opţional – poate să nu fie declarată) ________________________________________________ 

Religia (opţional – poate să nu fie declarată) ______________________________________________ 

Cetăţenia _____________________________________________________ 

 
DATE DE CONTACT  
 

Telefon fix ___________________________ Telefon mobil _____________________________  

E-mail
*
_________________________________________________________________________  

 
 

ALTE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ABSOLVITE (DACĂ ESTE CAZUL): 
 

Denumirea instituţiei de învăţământ superior ______________________________________________ 

Facultatea __________________________________________________________________________ 

Domeniul/Profilul ____________________________________________________________________ 

Programul de studii/Specializarea ________________________________________________________ 

Titlul obţinut ________________________________________________________________________ 

Forma de învăţământ (ZI / IF / DR / FR / ID / Seral) _________________________________________ 

Forma de finanţare a studiilor (ani de studiu)        Buget  – nr. ani _____            Taxă  – nr. ani _____ 

Anul absolvirii  _______________ 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ PARŢIALE  (în baza cărora pot fi înmatriculat/ă într-un an 

superior) 

 
DA 

 
NU 

                                                                 
*
 Este obligatorie înscrierea unei adrese active de e-mail, deoarece comunicarea cu Facultatea se va realiza prin e-
mail. 

STAREA CIVILĂ 
 
 
Căsătorit/ă 
 
Necăsătorit/ă 
 
 

Divorţat/ă – Văduv/ă 
 



FIŞA OPŢIUNILOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 
 

Am luat la cunoştinţă Criteriile de admitere la studii universitare de licenţă în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea.  
În urma examenului de Bacalaureat, am obţinut următoarele rezultate: 

▪ Media de la examenul de bacalaureat (100%)  

• Criterii de departajare în caz de medii la examenul de bacalaureat egale:*  
1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat   
2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat*  
3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat  

Nota la proba (disciplina) Limba engleză la examenul de bacalaureat**  
* DE REŢINUT! În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, 
se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe. 
** Nota la proba (disciplina) Limba engleză la examenul de bacalaureat va fi înscrisă NUMAI de către candidații care bifează mai jos opțiunea pentru specializarea Afaceri 
internaționale (în limba engleză). 

 

Lista Domeniilor/Specializărilor Facultăţii de Ştiinţe Economice 
* Candidaţii vor înscrie în căsuţele din prima coloană a tabelului de mai jos, cifre începând de la 1, corespunzând opţiunii personale, astfel:  
1 – prima opţiune (cea mai dorită de candidat), 2 – a doua opţiune, 3 – a treia opţiune etc.  
În cazul în care nu optaţi pentru o anumită specializare, înscrieţi un „X” în căsuţa sau căsuţele corespunzătoare. 
 

Opţiunea 
candidatului Domeniul Programul de studii Forma de 

învăţământ 
Forma de 
finanţare 

  Administrarea afacerilor  Economia comerţului, turismului şi serviciilor Învăţământ cu frecvenţă (IF) FĂRĂ TAXĂ 
     

  Contabilitate  Contabilitate şi informatică de gestiune Învăţământ cu frecvenţă (IF) FĂRĂ TAXĂ 
     

  Economie şi afaceri internaţionale  Afaceri internaţionale Învăţământ cu frecvenţă (IF) FĂRĂ TAXĂ 
     

  Economie şi afaceri internaţionale  Afaceri internaţionale (în limba engleză) Învăţământ cu frecvenţă (IF) FĂRĂ TAXĂ 
     

  Finanţe  Finanţe şi bănci Învăţământ cu frecvenţă (IF) FĂRĂ TAXĂ 
      

  Management  Management Învăţământ cu frecvenţă (IF) FĂRĂ TAXĂ 
      

  Marketing  Marketing Învăţământ cu frecvenţă (IF) FĂRĂ TAXĂ 
     

     

  Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Învăţământ cu frecvenţă (IF) CU TAXĂ 
     

  Contabilitate  Contabilitate şi informatică de gestiune Învăţământ cu frecvenţă (IF) CU TAXĂ 
     

  Economie şi afaceri internaţionale  Afaceri internaţionale Învăţământ cu frecvenţă (IF) CU TAXĂ 
     

  Economie şi afaceri internaţionale  Afaceri internaţionale (în limba engleză) Învăţământ cu frecvenţă (IF) CU TAXĂ 
     

  Finanţe  Finanţe şi bănci Învăţământ cu frecvenţă (IF) CU TAXĂ 
      

  Management  Management Învăţământ cu frecvenţă (IF) CU TAXĂ 
      

  Marketing  Marketing Învăţământ cu frecvenţă (IF) CU TAXĂ 
     

     

  Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Învăţământ la distanţă (ID) CU TAXĂ 
     

  Contabilitate  Contabilitate şi informatică de gestiune Învăţământ la distanţă (ID) CU TAXĂ 
     

  Economie şi afaceri internaţionale  Afaceri internaţionale Învăţământ la distanţă (ID) CU TAXĂ 
     

  Finanţe  Finanţe şi bănci Învăţământ la distanţă (ID) CU TAXĂ 
      

  Management  Management Învăţământ la distanţă (ID) CU TAXĂ 
      

  Marketing  Marketing Învăţământ la distanţă (ID) CU TAXĂ 
 

În cazul în care voi fi admis la forma de învățământ cu frecvență (IF), optez pentru a studia una sau două dintre limbile străine menţionate mai jos*, 
urmând să fiu repartizat în funcţie de planul de învăţământ al specializării, oferta de cursuri de limbi străine a facultăţii pentru fiecare specializare în parte, ordinea 
opţiunilor şi rezultatul la examenul de pretestare care va avea loc în data de 01.10.2014: 

 Engleză  Franceză  Germană 
  * Candidaţii vor înscrie OBLIGATORIU în cele trei căsuţe de mai sus, cifre de la 1 la 3, corespunzând opţiunii, astfel: 1 – prima opţiune (cea mai dorită de candidat), 2 – a 

doua opţiune, 3 – a treia opţiune. 
 

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ: 
1. Am luat la cunoştinţă următorul Calendar de desfăşurare a concursului de admitere: 

■ 24 iulie 2014, ora 900, sala F003 – dacă este cazul, proba de competenţă lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis / respins - NUMAI pentru 
candidații care optează pentru programul de studii universitare de licență Afaceri internaționale (în limba engleză) (a se vedea Anexa 1 la metodologia 
de admitere a Facultății de Științe Economice); 
■ 24 -25 iulie 2014 – afişarea rezultatelor provizorii la admitere 
■ 28 iulie 2014, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 
RON), la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004); 
■ 28 iulie 2014 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii! 
■ 29 iulie 2014 - 31 iulie 2014 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. Confirmarea ocupării 
locului de către candidat se face prin: 

1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al 
Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004); 

2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania - tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă: 1000 
RON) şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004); se acordă o reducere de 5% din 
taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 
2014; 

3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004), împreună cu 
diploma de bacalaureat în original (dacă nu s-a depus la înscriere),  și semnarea Contractului de studii universitare. 

■ 1 august 2014 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea 
termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare 
publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro, sub denumirea de „Lista finală a rezultatelor concursului de admitere”, care 
va sta la baza înmatriculării pe domenii/specializări. 

2. Cunosc faptul că, în caz de neconfirmare (în termenul sus-menţionat) a ocupării locului pe care am fost declarat ”admis”, locul ocupat prin 
concursul de admitere se va repartiza următorului candidat declarat “admis”. 
3. Am luat la cunoştinţă că, Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității din Oradea își rezervă dreptul de a admite mai puțini studenți la o 
specializare/program de studiu decât cifra de școlarizare afișată sau de a nu organiza în anul univ. 2014-2015 o/un specializare/program de studiu, dacă nu are 
suficiente locuri confirmate în urma admiterii pentru a organiza formațiune/formațiuni de studiu conform Hotărârii Senatului Universității din Oradea nr. 42 din 
16.06.2014. În acest caz, voi fi repartizat/ă la următoarea/următoarele mea/mele opțiune/opțiuni din această Fișă. 
4. Am luat la cunoştinţă că, adresa de e-mail declarată în prezentul formular trebuie să fie valabilă şi activă pe parcursul anilor de studiu şi că această adresă 
de e-mail va fi utilizată de către Facultatea de Ştiinţe Economice şi – după caz - de către Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă 
Redusă (DIDIFR), pentru comunicarea cu mine, precum şi pentru crearea contului de utilizator necesar pentru accesarea platformei e-learning 
http://distance.iduoradea.ro. 
5. Toate datele de mai sus sunt corecte şi complete. 

 
Oradea, la data de: .........................................    Numele, prenumele şi semnătura 


