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Confirmarea ocupării locului de către candidat 

 
Etapa I 
 Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de facultate prin prezenta 
metodologie şi care este afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web a facultății, în caz contrar 
vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.  

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:  
1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din 

Oradea sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în 
original) la sala F003; 

2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca 
Transilvania - tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programe de 
studii cu predare în limba română: 1000 RON; pentru studenţii admişi la forma 
cu taxă, la programe de studii cu predare în limba engleză: 1200 RON) şi 
depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003; 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 2018; 

3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la sala F003 și 
semnarea Contractului de studii universitare. 

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).  
  
Etapa II 

După întocmirea noii liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor 
avea obligaţia de a confirma locul în termenul stabilit de facultate şi afişat la avizier în loc vizibil 
şi pe pagina web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv. 

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea 
confirmărilor şi va sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaţilor 
declaraţi admişi şi confirmaţi va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere 
(Iulie 2018 și Septembrie 2018), pe baza listelor definitive cumulate din sesiunile Iulie 2018 și 
Septembrie 2018, prin decizie a rectorului universităţii, până la data de 30.09.2018. 

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se 
restituie personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii 
la secretariatul Facultății de Științe Economice şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe 
baza actelor de identitate sau a împuternicirii notariale. 
 


