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Calendarul de desf��urare a concursului de admitere 

la Programele postuniversitare de formare �i dezvoltare 
profesional� continu� 

– Admiterea 2016 - 
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� 4 octombrie - 14 noiembrie 2016 - înscrierea candida�ilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui s� 

comunice �i o adres� de e-mail personal� �i valabil�, care, dac� va fi declarat admis, se va folosi pe 

parcursul studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea); 

� 15 noiembrie 2016 – afi�area rezultatelor provizorii; 

� 16 noiembrie 2016, între orele 900-1500 – depunerea contesta�iilor (dac� este cazul) împreun� cu 

chitan�a care face dovada achit�rii taxei pentru contesta�ie (150 RON), la Decanatul Facult��ii de �tiin�e 

Economice (sala I008a); 

� 16 noiembrie 2016– rezolvarea contesta�iilor �i re-afi�area rezultatelor provizorii, în urma 

contesta�iilor. Nu se primesc, în niciun caz, contesta�ii la contesta�ii! 

� 17-18 noiembrie 2016 – confirmarea ocup�rii locului de c�tre candida�ii declara�i „admis” în urma 

concursului de admitere. Confirmarea ocup�rii locului de c�tre candidat se face prin: 

1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universit��ii din Oradea sau la Banca 
Transilvania �i depunerea chitan�ei/ordinului de plat� (în original) la biroul Secretarului �ef al 
Facult��ii de �tiin�e Economice (sala F201); 

2. Plata taxei de �colarizare - la casieria Universit��ii din Oradea sau la Banca Transilvania - �i 
depunerea chitan�ei/ordinului de plat� (în original) la biroul Secretarului �ef al Facult��ii de �tiin�e 
Economice (sala F201); 

3. Completarea �i depunerea cererii de înmatriculare la biroul Secretarului �ef al Facult��ii de 
�tiin�e Economice (sala F201) �i semnarea Contractului aferent cursului de preg�tire post-
universitar�. 

� 21 noiembrie 2016 – afi�area rezultatelor finale, în urma confirm�rii locurilor de c�tre candida�ii 

declara�i „admis” în urma concursului de admitere (dup� expirarea termenului pentru confirm�ri, 

Facultatea de �tiin�e Economice va reface lista de admitere ca fiind final� �i o va aduce la cuno�tin�a 

celor interesa i prin afi are public , la avizierul Facult ii i pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro). 



 

 

Candida�ii vor depune un dosar de candidatur� cuprinzând urm�toarele documente: 

o Cerere de înscriere (se prime�te formatul-tip de la Facultate, la înscriere) 

o Diploma de licen�� sau diploma echivalent� cu aceasta, în original sau copie legalizat� sau 

adeverin�� care men�ioneaz� durata de valabilitate �i faptul c� nu a fost eliberat� diploma de 

licen�� (în cazul absolven�ilor care au sus�inut examen de licen�� în anul 2016); 

o Foaia matricol�/suplimentul la diplom�, în original sau copie legalizat�; 

o Certificatul de na�tere în copie legalizat�; 

o Certificat de c�s�torie în copie legalizat�, dac� este cazul; 

o Carte de identitate sau pa�aport (original pentru conformitate) �i copie; 

o Curriculum Vitae; 

o 3 fotografii tip buletin. 

  

Cursurile vor fi organizate în timpul s�pt�mânii: orele 16:00 – 21:00 în perioada 05.12.2016 – 

10.02.2017. 


