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Taxe de școlarizare pentru programele de studii ofertate la Admiterea 
2018 

Taxele de școlarizare, precum și reducerile de taxe sunt aprobate prin Hotărârea Senatului 
nr. 32/19.02.2018, Anexa 5: https://www.uoradea.ro/display15955, după cum urmează: 

I. Taxa de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență, forma 
de învățământ cu frecvență (IF) și la distanță (ID): 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
licenţă 

Specializarea 
(acronimul 

specializării) 

Nr. de 
credite / 

Durata de 
şcolarizare 

Forma de 
învăţămâ

nt 

Taxa de 
școlarizare 

- LEI - 

Taxa de 
școlarizare  

pe cont 
propriu 

valutar (non-
UE) 

- EURO – 

1 
Administrarea 
afacerilor 

Economia 
comerţului, 
turismului şi 
serviciilor (ECTS) 

180 credite 
6 semestre 

IF/ID 2900 lei/an 
250 Euro / 

lună, 
2500 Euro / an 

2. 
Administrarea 
afacerilor 

Administrarea 
afacerilor (în limba 
engleză) (AAE) 

180 credite 
6 semestre 

IF 3500 lei/an 
350 Euro / 

lună, 
3500 Euro / an 

3 
Economie şi 
afaceri 
internaţionale 

Afaceri 
internaţionale (AI) 

180 credite 
6 semestre 

IF/ID 2900 lei/an 
250 Euro / 

lună, 
2500 Euro / an 

4 
Economie şi 
afaceri 
internaţionale 

Afaceri 
internaţionale (în 
limba engleză) 
(AIE) 

180 credite 
6 semestre 

IF 3500 lei/an 
350 Euro / 

lună, 
3500 Euro / an 

5 Finanţe 
Finanţe şi bănci 
(FB) 

180 credite 
6 semestre 

IF/ID 2900 lei/an 
250 Euro / 

lună, 
2500 Euro / an 

6 Contabilitate 
Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune (CIG) 

180 credite 
6 semestre 

IF/ID 

2900 lei/an 
250 Euro / 

lună, 
2500 Euro / an 

7 Management Management (MN) 
180 credite 
6 semestre 

IF/ID 

2900 lei/an 
250 Euro / 

lună, 
2500 Euro / an 

8 Marketing Marketing (MK) 
180 credite 
6 semestre 

IF/ID 2900 lei/an 
250 Euro / 

lună, 
2500 Euro / an 
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II. Taxa de școlarizare pentru programele de studii universitare de master, forma 
de învățământ cu frecvență (IF): 

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
licenţă 

Specializarea 
(acronimul 

specializării) 

Nr. de 
credite / 

Durata de 
şcolarizare 

Forma  
de 
înv. 

Taxa de 
școlarizare  

- LEI - 

Taxa de 
școlarizare 

pentru 
studenții pe 
cont propriu 
valutar (non-

UE) 
- EURO – 

1.
Administrarea 
afacerilor 

Economia şi 
administrarea 
afacerilor în turism şi 
industria ospitalităţii 
(EAATIO) 

120 credite, 
4 semestre 

IF 3000 lei/an 
250 Euro / 

lună, 
2500 Euro / an 

2. 
Administrarea 
afacerilor 

Administrarea 
afacerilor regionale 
(AAR) 

120 credite, 
4 semestre 

IF 

3000 lei/an 
250 Euro / 

lună, 
2500 Euro / an 

3. 
Administrarea 
afacerilor 

Administrarea 
afacerilor (în limba 
engleză) (AA) 

120 credite, 
4 semestre 

IF 

3500 lei/an 
350 Euro / 

lună, 
3500 Euro / an 

4. Contabilitate 
Contabilitatea, auditul 
şi gestiunea afacerilor 
(CAGA) 

120 credite, 
4 semestre 

IF 

3000 lei/an 
250 Euro / 

lună, 
2500 Euro / an 

5. 
Economie şi 
afaceri 
internaţionale 

Relaţii economice 
europene (REE) 

120 credite, 
4 semestre 

IF 

3000 lei/an 
250 Euro / 

lună, 
2500 Euro / an 

6. 
Economie şi 
afaceri 
internaţionale 

Administrarea 
afacerilor interne şi 
internaţionale a 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii (AAIIIMM) 

120 credite, 
4 semestre 

IF 

3000 lei/an 
250 Euro / 

lună, 
2500 Euro / an 

7. 
Economie şi 
afaceri 
internaţionale 

Administrarea 
afacerilor 
internaţionale (în limba 
engleză) (AAI) 

120 credite, 
4 semestre 

IF 

3500 lei/an 
350 Euro / 

lună, 
3500 Euro / an 

8. Finanţe 
Finanţe, bănci, 
asigurări (FBA) 

120 credite, 
4 semestre 

IF 
3000 lei/an 

250 Euro/lună, 
2500 Euro / an 

9. Management 
Managementul 
organizaţiei (MO) 

120 credite, 
4 semestre 

IF 
3000 lei/an 

250 Euro/lună, 
2500 Euro / an 

10. Management 
Management avansat 
(în limba engleză) 
(MA) 

120 credite, 
4 semestre 

IF 

3500 lei/an 
350 Euro/lună, 
3500 Euro / an 

11. Marketing 
Marketing şi 
comunicare în afaceri 
(MCA) 

120 credite, 
4 semestre 

IF 3000 lei/an 
250 Euro/lună, 
2500 euro / an 
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III. Taxa de școlarizare pentru Ciclul III - Studii universitare de doctorat: 
Nr. 
crt. 

Şcoala 
Doctorală 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul de 
doctorat 

Taxa de școlarizare  
- LEI - 

1 Ştiinţe 
Economice 

Ştiinţe sociale Economie 
 

3500 Lei / an 
 

2 Ştiinţe 
Economice 

Ştiinţe sociale Administrarea 
afacerilor*  

3500 Lei / an 
 

3 Ştiinţe 
Economice 

Ştiinţe sociale Finanțe*  3500 Lei / an 
 

*sub rezerva înființării 
 

 
IV. Reduceri de taxă pentru studenții și absolvenții Universității din Oradea care 

vor urma a doua specializare în cadrul Facultății de Științe Economice: 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
Reducerea 

taxei de 
școlarizare 

Programul/specializarea 
de studii universitare de 

licență pentru care se 
acordă reducerea taxei de 

școlarizare 

Programul/specializarea de 
studii universitare de 
master pentru care se 

acordă reducerea taxei de 
școlarizare 

0 1 2 3 4 

1. 
Facultatea de 
Științe 
Economice 

50% 

 Afaceri internaţionale (în 
limba engleză) (forma de 
învățământ cu frecvență 
- IF) 

 Administrarea afacerilor 
(în limba engleză) (forma 
de învățământ cu 
frecvență - IF) 

 Afaceri internaţionale 
(forma de învățământ la 
distanță - ID) 

 Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor 
(forma de învățământ la 
distanță - ID) 

 Contabilitate şi 
informatică de gestiune 
(forma de învățământ la 
distanță - ID) 

 Finanţe şi bănci (forma 
de învățământ la distanță 
- ID) 

 Management (forma de 
învățământ la distanță - 
ID) 

 Administrarea afacerilor 
regionale 

 Economia şi 
administrarea afacerilor 
în turism şi industria 
ospitalităţii 

 Administrarea afacerilor 
(în limba engleză) / 
Business Administration 

 Administrarea afacerilor 
interne şi internaţionale 
ale întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

 Relaţii economice 
europene 

 Administrarea afacerilor 
internaționale (în limba 
engleză) / International 
Business Administration 

 Managementul 
organizației 

 Marketing şi comunicare 
în afaceri 

 Management aprofundat 
(în limba engleză) / 
Advanced Management 
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Nr. 
crt. 

Facultatea 
Reducerea 

taxei de 
școlarizare 

Programul/specializarea 
de studii universitare de 

licență pentru care se 
acordă reducerea taxei de 

școlarizare 

Programul/specializarea de 
studii universitare de 
master pentru care se 

acordă reducerea taxei de 
școlarizare 

 Marketing (forma de 
învățământ la distanță - 
ID) 
 
Studenții înscriși la un 
program de studii de 
licență cu predare în 
limba engleză pot urma 
un al doilea program în 
limba română cu 
reducere de taxă de 
50% 

 

 Finanțe, bănci, asigurări 
 Contabilitatea, auditul și 

gestiunea afacerilor 
 

Studenții înscriși la un 
program de master pot 
urma un al doilea program 
de master cu predare în 
limba engleză la Facultatea 
de Științe Economice la 
forma cu taxă, cu reducere 
de 50% la taxa aferentă 
programului în limba 
engleză 

 
  

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 şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro.  
 Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat o 
singură dată, pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare.  
 Cuantumurile taxelor de studii sunt anunţate la avizierul universităţii şi pe paginile web, 
la adresele: www.uoradea.ro şi respectiv, http://steconomiceuoradea.ro. 
 
 


