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5.2. Taxe admitere �i taxa de �colarizare 

 

− Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON 

− Taxa pentru contesta�ii     - 150 RON 

− Taxa de înmatriculare     - 100 RON 

− Taxa de �colarizare (valabil� la Facultatea de �tiin�e Economice, în anul univ. 2020-2021, pentru 
cet��enii români �i pentru cet�	enii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apar	inând 
Spa	iului Economic European 
i ai Confedera	iei Elve	iene):  
� 3000 RON/an universitar pentru studen	ii la forma de înv�	�mânt cu frecven�� (IF), studii 

universitare de master cu predare în limba român� - se poate achita integral sau în trei 

tran�e, astfel: tran
a I - 1000 RON, tran
a II - 1000 RON 
i tran
a III - 1000 RON; se acord� 
o reducere de 5% din taxa anual� de 
colarizare pentru candida	i declara�i admi�ii/studen	ii 
care achit� integral taxa anual� de 
colarizare pân� în data de 15 octombrie 2020; 

� 3500 RON/an universitar pentru studen	ii la forma de înv�	�mânt cu frecven�� (IF), studii 
universitare de master cu predare în limba englez� - se poate achita integral sau în trei 

tran�e, astfel: tran
a I - 1200 RON, tran
a II - 1200 RON 
i tran
a III - 1100 RON; se acord� 
o reducere de 5% din taxa anual� de 
colarizare pentru candida	i declara�i admi�ii/studen	ii 
care achit� integral taxa anual� de 
colarizare pân� în data de 15 octombrie 2020; 

− Tax procesare dosar (pentru candida�i cu studii anterioare efectuate în strintate) - 150 Euro 
 
Taxele pot suferi modific�ri ulterioare, în conformitate cu Hot�rârea Senatului Universit�	ii din 

Oradea. 
 
Candida	ii care se înscriu la mai multe facult�	i vor pl�ti integral taxa de înscriere pentru fiecare 

facultate, conform metodologiei proprii fiec�rei facult��i. 
Taxa pentru contesta	ii nu va fi perceput� în situa	iile generate de erorile operatorilor Universit�	ii 

din Oradea. 
Beneficiaz� de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere urm�toarele categorii de 

candida	i cu vârsta pân� în 25 de ani: 
• orfanii;  
• cei afla	i în centrele de plasament sau case de tip familial; 
• cei care au cel pu	in un p�rinte angajat sau pensionat al Universit�	ii din Oradea; 
• cei care au cel pu	in un p�rinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate 

sau pensionat;  
• cei care au ob	inut în perioada studiilor liceale premii/distinc	ii la olimpiadele 
colare 


i/sau la alte concursuri na	ionale sau interna	ionale. 
 
Candida	ii care solicit� scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta o cerere scris� 

depus� împreun� cu dosarul de înscriere la admitere, la care cerere se anexeaz� – dup� caz - unul din 
urm�toarele documente (în original sau copii semnate de candidat de conformitate cu originalul - se 
semneaz� în prezen�a secretarului de admitere): 

• copii dup� certificatele de deces ale p�rin	ilor; 
• adeverin	e (în original) de la Centrele de plasament sau case de tip familial; 
• adeverin	e (în original) din care s� rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate 

sau pensionat a sus	in�torilor legali; 
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• adeverin	e (în original) din care s� rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea 
din Oradea aflat în activitate sau pensionat a sus	in�torilor legali; 

• documente (copii �i prezentare în original, pentru conformitate) care s� ateste ob	inerea 
în perioada studiilor liceale a distinc	ii la olimpiadele 
colare 
i/sau la alte concursuri 
na	ionale sau interna	ionale. 

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de c�tre comisiile de admitere ale facult�	ii. 
 
 

  


