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METODOLOGIA 
organizării admiterii pentru anul universitar 2022-2023 

 
 

Dispoziţii generale 
 

 Prezenta metodologie este elaborată în baza: 

 În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 
277 și art.304 alin. (17) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și 
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.44/2001, cu modificările ulterioare, în baza art,76 din Legea 
nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr.1004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit 
distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și 
a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 în temeiul art.13 alin (3) din Hotărârea de Guvern nr.369/2021 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările; 

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 6102/2016 pentru 
aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de 
licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările și completările ulterioare prin ordinele 3062/2018, 
5618/2019, 4205/2020 şi stabileşte cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclul de studii 
universitare de licenţă. 

Concursul de admitere din anul 2022 la Facultatea de Protecţia Mediului din cadrul Universităţii 
din Oradea va avea loc conform legislaţiei în vigoare, şi metodologiei proprii de admitere, aprobată de 
rectorul Universităţii din Oradea. 

Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului din cadrul Universităţii din Oradea se organizează 
în două sesiuni, în condiţii identice – sesiunea iulie 2022 şi, sesiunea septembrie 2022. Pentru 
eventualele locuri rămase neocupate în sesiunea iulie 2022 se va organiza o nouă sesiune de admitere, 
cu afişarea listelor finale la data de 22 septembrie 2022. Locurile rămase neocupate şi după această 
sesiune se gestionează la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior, potrivit prevederilor legale 
în vigoare, cu avizul Ministerului Educaţiei. 

Admiterea se organizează astfel: 
a) pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat; 
b) pe locuri cu taxă. 

La Facultatea de  Protecţia  Mediului  Oradea, studiile universitare sunt organizate  pe două 
cicluri, admiterea se va organiza pentru studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat. 

Comisiile de admitere şi, unde e cazul, comisiile de contestaţii de la nivelul facultăţii, sunt 
aprobate de Consiliul facultăţii la propunerea decanului şi numite prin decizia rectorului.  

Comisiile răspund de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu 
înscrierea candidaţilor şi terminând cu rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale. 

Întregul personal care participă la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere va fi 
instruit la nivelul fiecărei facultăţi. Cadrele didactice şi celelalte persoane, antrenate în concursul de 
admitere, care se abat de la respectarea normelor în vigoare sau care, prin activitatea lor, prejudiciază 
buna organizare şi desfăşurare a concursului, vor fi înlocuite imediat din funcţiile îndeplinite şi, dacă 
este cazul, sancţionate conform prevederilor legale. 

Nu pot face parte din comisia de admitere persoane care se află în relaţia de afini şi rude până la 
gradul al III-lea inclusiv cu un candidat înscris la concursul de admitere. 
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Se va constitui aceeaşi comisie de admitere pentru sesiunile iulie 2022 şi septembrie 2022: 
- Comisia de admitere pe facultate este aprobată de Consiliul facultăţii la propunerea 

decanului şi aprobată de rector. 
Admiterea se susține în limba română. Pentru programele universitare școlarizate în limba 

română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susține și în limba maternă 
a acestuia, dacă facultatea poate asigura cadrele necesare constituirii unei comisii de evaluare a 
candidatului. 

La finele concursului, Comisia de admitere pe facultate va transmite Comisiei Centrale de 
admitere, tabelul cu rezultatele obținute de candidați. Documentele aferente admiterii se vor păstra la 
facultate. 

 
Partea a I-a 

 
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 
Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe programele de studii 

acreditate sau autorizate provizoriu pe bază de concurs  de dosare, 100% media de bacalaureat. 
Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin Hotărâre 

a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de administraţie, pe baza unor criterii specifice. 
Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere asupra numărului minim de studenţi necesar 

demarării unui program de studii. 
După  afişarea  rezultatelor   se  va    confirma   locul  ocupat  prin concurs  după  un 

program anunţat  în perioada  admiterii. Locurile  neconfirmate  în termenul stabilit vor  fi 
declarate  vacante. 

În situația nepornirii unui program de studiu de licență, candidații admiși la acel 
program de studiu pe locuri subvenționate vor fi transferați la un alt program de studiu de 
licență (păstrându-și același statut ”admis fără taxă”) conform opțiunilor personale pe baza 
acceptului scris înaintat comisiei de admitere a facultății. 

 
STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDIU DIN FACULTATEA DE  PROTECŢIA 

MEDIULUI  PENTRU ANUL  UNIVERSITAR  2022-2023 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul  
 

Programul de studii Durata 
şcolarizare/ Nr. 
credite 
 

Cifra de 
şcolarizare 

Criterii de admitere 

1. Agronomie  Agricultură 4 ani, 240 credite 50 100% media de 
bacalaureat  

Horticultură  4 ani, 240 credite 50 100% media de 
bacalaureat  

2. Horticultură  
 

Peisagistică 4 ani, 240 credite 30 100% media de 
bacalaureat  

Silvicultură  4 ani, 240 credite 75 100% media de 
bacalaureat  

3. Silvicultură  
 

Exploatări forestiere 4 ani, 240 credite 40 100% media de 
bacalaureat  

4. Zootehnie  Zootehnie   4 ani, 240 credite 50 100% media de 
bacalaureat  

5. Ingineria 
mediului 

Ingineria sistemelor 
biotehnice şi ecologice  

4 ani, 240 credite 75 100% media de 
bacalaureat  

6. Inginerie 
forestieră 

Ingineria prelucrării 
lemnului 

4 ani, 240 credite 30 100% media de 
bacalaureat  

7. Ingineria 
produselor 

Controlul şi expertiza 
produselor alimentare 

4 ani, 240 credite 75 100% media de 
bacalaureat  
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 alimentare 
 

Tehnologia prelucrării 
produselor agricole 

4 ani, 240 credite 50 100% media de 
bacalaureat  

8. Inginerie şi 
management în 
agricultură şi 
dezvoltare 
rurală 

Inginerie şi 
management în 
alimentaţia publică şi 
agroturism  

4 ani, 240 credite 90 100% media de 
bacalaureat  

Criterii de departajare în caz de medii egale:  
* Nota (Media) la proba de examen ,,Limba şi literatura română” obţinută la examenul de 

bacalaureat.  
 
Programul de studiu: Agricultură    
Titlul  acordat: inginer  

         Programul de studiu „Agricultură” are ca  misiune formarea de  specialişti cu  înaltă  calificare 
pentru activitatea de producţie, cercetare şi valorificare superioară a condiţiilor naturale favorabile 
cultivării plantelor. 

Specialişti  de  înaltă  calificare din domeniul agriculturii, îşi vor găsi preocupări atât în cadrul 
exploataţiilor agricole de tip familial, asociaţiilor familiale, asociaţiilor agricole de producţie, de 
prelucrare şi desfacere a produselor agricole, precum şi în cadrul Direcţiilor Judeţene pentru 
Agricultură şi Industrie Alimentară, cât şi şefi de ferme de producţie private sau prin arendări de 
terenuri. 

 
 
Programul de studiu: Horticultură 
   Titlul  acordat: inginer  

       Programul de studiu „Horticultură” este o necesitate care are menirea de a pregăti ingineri 
horticoli care să pună mai bine în valoare condiţiile ecologice ale zonei de vest a României, fiind  un 
sector intensiv al agriculturii, privind realizarea  de producţii horticole (legume, fructe, băuturi 
naturale, flori, amenajări peisagistice, etc.). 

  
 

Programul de studiu: Peisagistică   
Titlul  acordat: inginer 
Programul de studiu „Peisagistică” are menirea de a pregăti ingineri peisagişti în vederea 

restaurării şi amenajării peisagistice, parcuri şi grădini, spaţii verzi urbane, parcuri naturale, proiecte de 
cercetare pentru păstrarea biodiversităţii. 
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Programul de studiu: Zootehnie  
         Titlul  acordat: inginer  
         Programul de studiu „Zootehnie” are ca misiune principală formarea de specialişti cu înaltă 
calificare pentru activitatea de producţie, cercetare şi valorificare superioară a condiţiilor naturale  
favorabile pentru  creşterea  animalelor. Absolvenţii acestui program de studiu vor putea acoperi  
necesarul de specialitate în domeniul „Zootehniei” precum şi activitatea de industrializare a  
produselor animaliere. 
         Specialiştii de înaltă calificare în domeniul Zootehniei îşi vor găsi preocupări în cadrul 
centrelor agricole, comunale, ale Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură şi Industrie Alimentară, şefi 
de ferme de producţie private sau asociate, întreprinzători  pentru comercializarea produselor 
animaliere. 

  
 
Programul de studiu: Silvicultură    

           Titlul  acordat: inginer    
Programul de studiu „Silvicultură” are   ca  misiune  formarea  de  specialişti  în  domeniul   

silviculturii, al valorificării şi exploatării fondului forestier în concordanţă cu capacitatea de  
împădurire artificială şi de regenerare naturală a pădurii şi cu protejarea celorlalte elemente ale  
mediului  înconjurător din zonele împădurite. Absolvenţii programului de studiu găsesc locuri de 
muncă în cadrul  Direcţiilor Silvice, Ocoalelor Silvice, Institutelor de Cercetare şi Amenajări  silvice, 
Centrelor de sortare şi prelucrare a lemnului, societăţilor care comercializează produse din  lemn şi în  
învăţământ. 

  
 

Programul de studiu: Exploatări  forestiere 
     Titlul  acordat: inginer  

Programul de studiu „Exploatări  forestiere” are ca misiune formarea de specialişti cu  înaltă 
calificare pentru sectorul forestier, respectiv pentru exploatări forestiere, în vederea   valorificării  
superioare  şi  optimale  a  resurselor  forestiere. 
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            Activitatea de exploatare a pădurii trebuie privită ca un act de desăvârşire a procesului de  
cultură a pădurii, care culminează prin crearea unei noi generaţii de arbori, care vor îndeplini atribuţii 
de ordin eco-protectiv şi productiv.  

  
      

Programul de studiu: Ingineria prelucrării  lemnului 
      Titlul acordat: inginer  
     Programul de studiu „Ingineria prelucrării  lemnului” are misiunea de a pregăti specialişti 

pentru unităţi, firme de prelucrarea lemnului, ateliere de mobilă, societăţi comerciale în vederea  
obţinerii de produse forestiere din lemn, precum şi produse accesorii ale pădurilor. 

  
 

Programul de studiu: Controlul şi expertiza produselor alimentare 
            Titlul  acordat: inginer         
          Cunoaşterea  parametrilor  de  calitate  şi  a  procedeelor  de  îmbunătăţire  a  calităţii  este  azi  
o prioritate  naţională  şi  internaţională  în  industria  alimentară. Inginerul în „Controlul şi  expertiza  
produselor  alimentare” va trebui să cunoască foarte bine calitatea materiilor prime şi  auxiliare 
introduse în tehnologie, parametrii de prelucrare tehnologică, eventualele defecte tehnologice şi 
posibilitatea de remediere a acestora, influenţa proceselor tehnologice asupra calităţii produselor, 
analiza calităţii produselor finite pentru a verifica încadrarea acestora în prevederile standardelor în 
vigoare, depistarea unor falsuri şi posibilitatea îmbolnăvirii omului prin consumul unor produse 
alimentare necorespunzătoare sub  aspect  igienic. 

  
 

Programul de studiu: Tehnologia  prelucrării  produselor  agricole 
           Titlul  acordat: inginer   
            Programul de studiu „Tehnologia prelucrării produselor agricole” are misiunea  didactică, în 
primul rând, de formare a specialiştilor pentru unităţile cu profil de industrie alimentară şi de 
prelucrare a produselor agricole, de provenienţă vegetală şi animală, în scopul  producerii şi fabricării 
unor produse finite cu caracter alimentar de lapte, carne, produse de  panificaţie, băuturi alcoolice, etc.  
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 Programul de studiu: Ingineria  sistemelor  biotehnice  şi  ecologice                                                                 
     Titlul  acordat: inginer   
          Programul de studiu „Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice”, asigură conform  planului  
de  învăţământ  formarea  unor  specialişti  având  cunoştinţe  temeinice, care  se  referă  la  principalii 
factori de mediu – apă, aer, sol, biodiversitate, demografie şi sănătate umană capabil să  ofere soluţii  
problematicii  complexe  a  relaţiei  om-mediu  înconjurător  aşa  cum  se  pune  ea  în  momentul  de  
faţă  şi în  perspectivă,  conform  principiului  dezvoltării  durabile.                                       

        

  
 

Programul de studiu: Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 
          Titlul  acordat: inginer   
         Programul de studiu „Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism “are ca  
misiune  principală, formarea de specialişti cu înaltă calificare în domeniul turismului în general şi  a  
agroturismului  în  special. 
         Prezentarea frumuseţilor naturale ale zonelor geografice din ţara noastră, reprezintă o  
importantă şi continuă  sursă  de  venituri, putând  atrage turişti din întreaga lume. 
         Specialiştii de înaltă calificare  în  domeniul  Agroturistic vor avea  sarcina de a pune în valoare  
această  imensă  sursă de  venituri.  

  
 

  
1.1. Calendarul concursului de admitere 
 

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Protecţia Mediului Oradea, Str. General Magheru, 
nr. 26,  sau în  locuri special amenajate anunţate prin afişare, între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar 
sâmbăta (în datele de 16 iulie 2022 și 23 iulie 2022; respectiv 10 septembrie și 17 septembrie 2022) 
între orele 9.00 – 12.00.           
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Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2022:   
 1 iulie - 23 iulie 2022 - înscrierea candidaţilor 
 25 iulie 2022 - afişarea rezultatelor 
 25 iulie – 28 iulie 2022 - confirmarea locului  
 29 iulie 2022 - afişarea listelor finale 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2022:   
 05 septembrie - 17  septembrie  2022 - înscrierea candidaţilor 
 19 septembrie 2022 - afişarea rezultatelor 
 19 septembrie - 21 septembrie 2022 - confirmarea locului 
 22 septembrie 2022 - afişarea listelor finale 

În zilele de după 22 septembrie 2022 până la înmatricularea candidaţilor pot fi modificate 
listele în cazuri de retrageri, glisări etc. numai însoţite de notă justificativă semnată de decanul 
facultăţii. 

 
1.2. Informarea candidaţilor 
 

La Facultatea de Protecţia Mediului se va organiza PANOUL ADMITERII unde vor fi 
prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, cifra de şcolarizare pentru fiecare 
domeniu de licenţă/program de studiu, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. 

Prin mijloacele de presă şi ale studiourilor radiodifuziunii şi televiziunii vor fi prezentate 
materiale de promovare şi informare referitoare la facultate şi domeniile de licenţă existente. Toate 
informaţiile aduse la cunoştinţa candidaţilor, prin orice fel de mijloace, vor fi elaborate în conformitate 
cu reglementările în vigoare stabilite de conducerea Universităţii din Oradea şi de Ministerul 
Educaţiei. 
 
1.3. Taxe 
 

- Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON 
- Taxa pentru contestaţii                                – 150 RON 
-    Taxa de înmatriculare                                 –  100 RON 
-   Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate)                                
                                                                          – 150 Euro 

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru 
fiecare facultate. 
 Ciclul I – Studii universitare de licenţă 

Nr. 
crt. 

 
Domeniul de 

studiu 
Program de studiu 

Forme de 
învăţământ 

Taxa de 
şcolarizare/an de 

studiu 
1.  Agronomie Agricultură cu frecvenţă 3100 Ron  

Horticultură cu frecvenţă 3100 Ron 
2.  Horticultură 

Peisagistică cu frecvenţă 3100 Ron 

3.  Zootehnie Zootehnie cu frecvenţă 3100 Ron 
Silvicultură cu frecvenţă 3100 Ron 

4.  Silvicultură 
Exploatări forestiere cu frecvenţă 3100 Ron 

5.  Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului cu frecvenţă 3100 Ron 
Tehnologia prelucrării 
produselor agricole 

cu frecvenţă 3100 Ron 

6.  
Ingineria 
produselor 
alimentare Controlul şi expertiza produselor 

alimentare 
cu frecvenţă 3100 Ron 

7.  
Ingineria 
mediului 

Ingineria sistemelor biotehnice şi 
ecologice 

cu frecvenţă 3100 Ron 
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8.  
Inginerie şi management în 
agricultură şi dezvoltare 
rurală 

Inginerie şi management în 
alimentaţia publică şi agroturism 

cu frecvenţă 3100 Ron 

 
1.4. Scutiri de taxe 
 

 Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii universitare de 
licenţă următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani: 

 orfanii; 
 cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial; 
 cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea; 
 cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate 

sau pensionat; 
 cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare 

şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale. 
Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele 

documente: 
 copii după certificate de deces ale părinţilor; 
 adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial; 
 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a 

susţinătorilor legali; 
 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în 

activitate sau pensionat a susţinătorilor legali; 
 documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţiilor la olimpiadele 

şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale. 
Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a 

facultăţilor. 
 

1.5. Candidaţii la concursul de admitere 
 

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii de licenţă absolvenţii cu diplomă 
de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului. 

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege 
pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, mențiune) la 
olimpiadele școlare internaţionale recunoscute de ME beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără 
susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget. 

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii 
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă – cu 
excepția domeniului Sănătate, în cadrul căruia nu se pot urma concomitent două programe de 
studii.  

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un 
singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de 
doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi sau domenii din 
aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi înmatriculat la o 
singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenţionate de la buget. Candidatul admis la 
mai multe universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte să fie 
subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în termen de 
maxim 7 zile de la afişarea rezultatelor.  

Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau echivalentă în original din vina exclusivă a 
candidatului admis în termen de 7 zile de la afişarea rezultatelor duce la pierderea locului finanţat 
de la buget. 
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Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri 
finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua 
facultate în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenţia de la 
bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii 
de studii cu finanţarea de la buget la specializarea iniţială). Dacă prima specializare a fost studiată în 
regim cu taxă, cea de a doua specializare poate fi studiată cu finanţare de la bugetul de stat. 

Candidaţii care se înscriu la a doua specializare sau continuă studii parţiale vor fi declaraţi 
admişi dacă: 

 au participat la toate probele de admitere, au trecut de probele eliminatorii (dacă este cazul) şi 
au obţinut la concursul de admitere minim nota 5 (cinci); 

 au solicitat în scris, în momentul înscrierii la admitere, înmatricularea în an superior, pe baza 
actelor prezentate la dosar; 

 dosarul candidatului a fost evaluat de Comisia de specialitate (stabilită de Consiliul facultăţii în 
baza Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor) şi aceasta a decis că poate fi 
înmatriculat în an superior; 

 există solicitare scrisă din partea conducerii facultăţii (adresată Comisiei centrale de admitere) 
pentru aplicarea acestor prevederi la concursul de admitere de la facultatea respectivă, cu precizarea că 
nu se depășește capacitatea de școlarizare pentru anul de studii al specializării la care se vor 
înmatricula. 
 
1.6. Înscrierea la concursul de admitere 
 

 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere - tip de înscriere, 
în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. 
La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:  

A. Candidați români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând 
Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care au diplomă de bacalaureat 
obținută în România 

 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, 
certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa 
doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus 
originalul la o altă instituţie) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 
2022, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de 
bacalaureat); 

 Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original 
pentru certificare în acest caz) ; 

 Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original 
pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul; 

 Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru 
facultatea la care candidează; 

 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţin 
examen de admitere cu probe de concurs; 

 Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie; 
 Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de 

înscriere. 
 Acord de prelucrare a datelor personale – Anexa 3 

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Dosarele incomplete nu se preiau. 
 

B. Candidați români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând 
Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care au diplomă de bacalaureat 
obținută în afara României 

 Atestatul de recunoaștere a studiilor liceale, eliberat de Ministerul tutelar; 
 Diploma de bacalaureat în original și traducere legalizată în limba română; 
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 Certificat de competență lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe cu 
studii cu predare în limba română) conform Anexei 1;  

 Certificatul de naştere în copie și traducere legalizată în limba română; 
 Certificat de căsătorie în copie și traducere legalizată în limba română (dacă numele 

aplicantului s-a schimbat după căsătorie)- dacă este cazul; 
 Certificat medical din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; 
 4 fotografii tip pașaport; 
 Copie pașaport sau carte de identitate (se va prezenta și originalul pentru conformitate); 
 Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere. 
 Acord de prelucrare a datelor personale – Anexa 3 
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Dosarele incomplete nu se preiau. 
 

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de 
bacalaureat/adeverinţei la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar 
copia certificată „conform cu originalul” la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă 
acest fapt. 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate sau de către o 
altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială. 

Comisiile de admitere ale facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi, 
efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile de concurs (pentru candidaţii care susţin probe de 
concurs) numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că: 

 cererile-tip de înscriere sunt completate corect; 
 candidaţii au precizat domeniul, programul/programele de studii şi forma de învăţământ la care 

doresc să concureze, precum şi disciplinele sau probele de concurs, după caz. 
După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din 

fişa de înscriere nu pot fi modificate. 
După încheierea înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii 

înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de 
începerea primei probe. 

Listele vor preciza: 
 facultatea, domeniul, programul/programele de studii şi forma de învăţământ la care sunt 

înscrişi candidaţii, ordinea de preferinţă a programelor de studii (dacă este cazul) şi probele de concurs 
pentru care au optat (acolo unde sunt probe la alegere); 

 repartizarea candidaţilor pe săli de concurs, iar pentru probele orale, la care examinarea se face 
individual, repartizarea pe serii şi săli de concurs (numai pentru facultăţile care au probe de concurs). 

Orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică 
imediat şi corecturile necesare se efectuează cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe, 
cu aprobarea preşedintelui comisiei de admitere. Aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele 
candidaţilor, până la editarea cataloagelor fără note. 
 
1.7. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii absolvenţi de licee 
situate în mediul rural pe locurile subvenţionate de la buget alocate în condiţiile legii (numiți în 
continuare candidați ”RURAL”) 
 

Candidatul ”RURAL” va depune dosarul la facultate, iar pe fişa de înscriere va bifa opţiunea 
„candidat absolvent al unui liceu situat în mediul rural”. 

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform 
metodologiei proprii de admitere a facultăţii, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu 
taxă scoase la concurs. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul ”RURAL” primește 
statutul de admis pe loc destinat candidaților absolvenți de licee din mediul rural, admis fără taxă, 
admis cu taxă sau respins. Comisia de admitere a facultăţii transmite rezultatul obţinut de candidaţi 
comisiei centrale de admitere. 
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În faza a doua participă doar candidaţii ”RURAL” care au obținut media la admitere cel puțin 5 
(cinci) și care la nivel de facultate nu au obținut loc destinat candidaților absolvenți de licee din mediul 
rural dar au obținut statutul de admis fără taxă, cu taxă sau respins.  

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la 
admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidații primesc statutul final de ”admis 
fără taxă pe locurile subvenționate de la buget, special alocate”. În cazul în care candidatul nu obține 
acest statut, el revine la statutul inițial primit după concursul la nivel de facultate (admis fără taxă, cu 
taxă sau respins). 
 
1.8.  Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii din etnia rromilor pe 
locurile subvenționate de la buget alocate în condițiile legii 
 

 Candidatul va depune dosarul la facultate, va completa suplimentar o cerere tipizată pentru 
participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor 
din etnia rromilor şi va prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, 
culturale sau politice a rromilor legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la 
comunitatea rromilor (nu că este neapărat membru al respectivei organizaţii). 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor candidaţilor de etnie rromă este unic la nivel de 
universitate şi nu poate depăşi ultima zi de înscriere la programele care organizează probe de admitere. 
În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, pe locurile 
subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. După finalizarea admiterii la nivel 
de facultate, candidatul din etnia rromilor primește statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau 
respins. 

În faza a doua participă doar candidaţii care au obținut media la admitere cel puțin 5 (cinci) și 
care, la nivel de facultate, au obținut statutul de admis fără taxă, cu taxă sau respins.  

În cazul în care la nivel de Universitate sunt înscriși mai mulți candidați decât numărul de locuri 
disponibile, după finalizarea admiterii la toate facultățile și centralizarea datelor, pe baza mediei 
obținute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidații participă, la nivel de universitate, la 
concursul pentru ocuparea locurilor subvenționate de la buget, special destinate lor. Comisia centrală 
de admitere va întocmi va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, 
în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe 
locurile subvenţionate de la buget, special alocate”. În cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el 
revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate ((„admis fără taxă”, „admis cu taxă” 
sau „respins”).  
 
1.9.   Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului 
 

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de 
admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media minimă de admitere nu 
poate fi mai mică decât 5.00 (cinci) sau decât un număr de puncte echivalent cu aceasta. 

Mediile generale (punctajele) obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea 
ordinii de clasificare numai la facultatea la care aceştia au candidat potrivit reglementărilor proprii de 
admitere ale universităţii şi în conformitate cu opţiunile menţionate de candidaţi în cererea de 
înscriere. 

Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor 
finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare program de 
studii. 

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt 
consideraţi eliminaţi din concurs. 

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţii, pe pagina web 
proprie a facultăţii şi pe pagina web a universităţii. În prima etapă se afişează listele provizorii.  

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la facultate. Nu 
se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice şi nici contestaţii care au la 
bază necunoaşterea metodologiei de admitere. 
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După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul 
concursului de admitere este definitiv şi se vor afişa listele definitive (candidaţi admişi pe loc bugetat, 
candidaţi admişi pe loc cu taxă de şcolarizare şi candidaţi respinşi), urmând etapa de confirmare a 
locului ocupat prin concurs. 

Afișarea rezultatelor concursurilor de admitere se va afectua cu anonimizarea numelui și 
prenumelui candidatului, prin afișarea numărului de dosar al candidatului. 
 Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:  

 achitarea taxei de înmatriculare la casieria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea 
chitanţei/copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii; 

 doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la casieria universităţii sau la 
Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii; 

 se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită 
integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2022; 

 completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii şi semnarea contractului de 
şcolarizare. 

 
 
Etapa I  
   Confirmarea ocupării locului se va face până în data de 28 iulie 2022, în caz contrar vor pierde 

locul ocupat prin admitere definitiv. După expirarea acestui termen, se vor reface listele de admitere şi 
vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.  

Etapa II  
   După întocmirea noilor liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea 

obligaţia de a confirma locul, liste ce vor fi afişate 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, pe baza listelor definitive 
cumulate din sesiunile iulie şi septembrie 2022, prin decizie a rectorului universităţii, până la data de 
01.10.2022 (inclusiv). 

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 şi 
necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate sau a împuternicirii 
notariale. 
 
1.10. Dispoziții finale 
 

1. În conformitate cu prevederile legii nr.221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de 
școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu 
diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament care au fost declarați admiși la 
nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea  acestui loc, atașând 
dovada eligibilității. După primul an de studii cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili 
în funcție de media anului de studii precedent. 

2. În situații bine întemeiate, Rectorul universității poate aproba derogarea de la prezenta 
metodologie cu condiția respectării legislației în vigoare. 
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Anexa 1 la Metodologia organizării admiterii la studii universitare de licență pentru anul universitar 
2022-2023 
 

Modalitatea de certificare a competențelor lingvistice pentru limba română 
 
 Prezenta anexă reglementează modalitatea de certificare a competențelor lingvistice pentru 
limba română obținute de candidați în contexte nonformale sau informale (candidați cetățeni străini 
care nu sunt absolvenți de an pregătitor de învățare a limbii române). 
  

Acești candidați trebuie să prezinte ca piesă la dosarul de înscriere la concursul de admitere un 
certificat sau atestat de competență lingvistică pentru limba română la nivel minim B2 valabil, 
conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine, eliberat de una din următoarele 
instituții: 

 Facultatea de Litere din cadrul Universității din Oradea; 
 O instituție de învățământ superioară acreditată din România care organizează anul pregătitor 

de limba română pentru cetățenii străini; 
 Lectorate de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate/ 

Institutul Limbii Române sau Institutul Cultural Român. 
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Partea a II-a 
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE  DE MASTERAT 

 
Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi 

perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de licenţă. 
La Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului studiile universitare de masterat 

au durata de 2 ani (4 semestre), se încheie cu examen de disertaţie, iar absolvenţii primesc                   
Diploma de master. 

Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe programele de studii 
acreditate sau autorizate provizoriu, pe baza unui concurs de admitere constând într-o probă orală 
de evaluare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare 
de masterat – 50% și 50% media examenului de licenţă. 

Calendarul admiterii – înscrieri, data probei orale, confirmări, afișare liste provizorii și 
finale; tematica și bibliografia probei de concurs orale aferentă programelor de studii 
universitare de masterat vot fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare la sediul facultății și 
publicare pe pagina web. 

Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin Hotărâre 
a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de administraţie, pe baza unor criterii specifice. 
 Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere, asupra numărului minim de studenţi necesar 
demarării unui program de studii. 

După  afişarea  rezultatelor se va confirma locul  ocupat  prin concurs  după  un program   
anunţat în perioada admiterii. Locurile neconfirmate în termenul stabilit vor fi declarate  
vacante. 

În situația nepornirii unui program de studiu universitar de masterat, candidații admiși 
la acel program de studiu pe locuri subvenționate vor fi transferați la un alt program de studiu 
universitar de masterat (păstrându-și același statut ”admis fără taxă”) conform opțiunilor 
personale pe baza acceptului scris înaintat comisiei de admitere a facultății. 

 
CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

 
Nr. 
crt. 

Domeniul Program de studiu Durata 
şcolarizare/ 
Nr. credite 

Cifra 
de 

şcolarizare 
1. Silvicultură   Valorificarea durabilă a resurselor pădurii   4 semestre, 

120 credite 
50 

2. Agronomie  Tehnologii moderne în exploataţiile agricole 
şi zootehnice 

4 semestre, 
120 credite 

50 

3. Horticultură  Tehnologii horticole moderne 4 semestre, 
120 credite 

50 

Managementul situaţiilor de urgenţă,  crizelor 
şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi 
industrie alimentară 

4 semestre, 
120 credite 

125 4. Ingineria Mediului  
 

Ingineria mediului şi securitate în muncă  4 semestre, 
120 credite 

125 

5. Ingineria produselor 
alimentare  

Siguranţă şi securitate agroalimentară  4 semestre,  
120 credite 

50 

6. Inginerie şi 
management 

Managementul unităţilor de turism şi 
alimentaţie publică 

4 semestre,  
120 credite 

75 

 
Criterii de departajare în caz de medii egale:   

1. Nota la proba – Cunoștințe fundamentale și de specialitate – a examenului de licență 
2. Media examenului de bacalaureat. 
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2.1. Norme de organizare şi criterii generale de admitere 
 

Concursul de admitere la masterat se organizează de către Facultatea de Protecţia Mediului pe 
baza prezentei metodologii şi a Ordinului Ministrului, care vor fi aduse la cunoştinţă celor interesaţi 
prin publicare şi/sau afişare.  
 Admiterea se organizează în două sesiuni, în condiții identice, sesiunea iulie 2022 și 
pentru eventuale locuri rămase neocupate, sesiunea septembrie 2022.  
 Masterandul înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă beneficiază de burse şi drepturi sociale 
în condiţiile legii. 

Admiterea românilor de pretutindeni, precum și a cetățenilor din state terțe Uniunii Europene se 
realizează în baza metodologiilor special elaborate de ministerul tutelar, pe baza cărora Universitatea 
din Oradea va elabora Metodologii distincte de admitere pentru această categorie de candidați.  
  
2.2. Calendarul desfăşurării concursului 
 

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Protecţia Mediului Oradea, Str. General Magheru, 
nr. 26, sau în  locuri special amenajate anunţate prin afişare, între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar 
sâmbăta (în datele de 16 iulie 2022 și 23 iulie 2022; respectiv 10 septembrie și 17 septembrie 2022) 
între orele 9.00 – 12.00.     
Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2022:   

 1 iulie - 23 iulie 2022 - înscrierea candidaţilor 
 25 iulie 2022 - proba orală și afişarea rezultatelor 
 25 iulie – 28 iulie 2022 - confirmarea locului  
 29 iulie 2022 - afişarea listelor finale 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2022:   
 05 septembrie - 17  septembrie  2022 - înscrierea candidaţilor 
 19 septembrie 2022 - proba orală și afişarea rezultatelor 
 19 septembrie - 21 septembrie 2022 - confirmarea locului 
 22 septembrie 2022 - afişarea listelor finale 

     
În zilele de după 22 septembrie 2022 până la înmatricularea candidaţilor pot fi modificate listele 

în cazuri de retrageri, glisări etc. numai însoţite de notă justificativă semnată de decanul facultăţii. 
        Informaţii  suplimentare la telefon 0259/408440; 0259/408277 şi pe site-ul Universităţii din 
Oradea, www.uoradea.ro. 
 

2.3. Taxe 
 

        Pentru  concursul  de  admitere 2022 s-au stabilit  următoarele  taxe: 
- Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON 
- Taxa pentru contestaţii                                – 150 RON 
-    Taxa de înmatriculare                                 –  100 RON 
-   Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate)                                         
                                                                          – 150 Euro 

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor achita taxa de înscriere pentru fiecare 
facultate sau domeniu de studii respectiv.   
 Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor 
Universităţii din Oradea.  
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TABEL  
curpinzând propunerile taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023 

 

Ciclul II – Studii universitare de masterat (Legea 288/2004) 

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
studiu 

Programul de studiu 
Forma de  

învăţământ 

Taxa de 
şcolarizare/an de 

studiu 

1. 
Agronomie 

 
Tehnologii moderne în exploataţiile 
agricole şi zootehnice 

cu frecvenţă 3 400 Ron 

2. 
Horticultură 
 

Tehnologii horticole moderne 
cu frecvenţă 

3 400 Ron 

3. 
Silvicultură 

 
Valorificarea durabilă a resurselor pădurii 

cu frecvenţă 
3 400 Ron 

Managementul situaţiilor de urgenţă,  
crizelor şi dezastrelor în agricultură, 
silvicultură şi industrie alimentară 

cu frecvenţă 
3 400 Ron 

4. Ingineria Mediului 

Ingineria mediului şi securitate în muncă cu frecvenţă 3 400 Ron 

5. 
Ingineria produselor 
alimentare 

Siguranţă şi securitate agroalimentară  
 

cu frecvenţă 
3 400 Ron 

6. 
Inginerie şi 
management 

Managementul unităţilor de turism şi 
alimentaţie publică 

cu frecvenţă 
3 400 Ron 

 
 

2.4. Scutiri de taxe  
 

   Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de 
candidaţi cu vârsta până în 25 de ani: 

 orfanii; 
 cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial; 
 cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea; 
 cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate 

sau pensionat; 
 cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare 

şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale. 
 Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele 

documente: 
 copii după certificatele de deces ale părinţilor; 
 adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial; 
 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a 

susţinătorilor legali; 
 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în 

activitate sau pensionat a susţinătorilor legali; 
 documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţiilor la olimpiadele 

şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale. 
   Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisia de admitere a facultăţii. 
    

2.5. Înscrierea la concursul de admitere 
 

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii de master numai absolvenții cu 
diplomă de licență obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de 
licență. 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere tip de înscriere în 
care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. 

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte: 
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A. Candidați români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând 
Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care au diplomă de licență 
obținută în România 

 
 Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată 

cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa 
doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are 
depus originalul la o altă instituţie) sau, în cazul absolvenţilor promoţiei 2022, adeverinţa 
eliberată de către instituţia de învăţământ superior (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de 
licenţă); 

 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, 
certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de 
adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care 
candidatul are depus originalul la o altă instituţie);  

 Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original 
pentru certificare în acest caz) ; 

 Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original 
pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul; 

 Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru 
facultatea la care candidează; 

 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţin 
examen de admitere cu probe de concurs; 

 Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie; 
 Chitanţă/ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de 

înscriere. 
 Acord de prelucrare a datelor personale – Anexa 3 

 
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Dosarele incomplete nu se preiau. 
 

B. Candidați români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând 
Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care au diplomă de licență 
obținută în afara României 

 Atestatul de recunoaștere a studiilor de licență, eliberat de ministerul tutelar; 
 Diploma de licență în original și traducere legalizată în limba română; 
 Diploma de bacalaureat în original și traducere legalizată în limba română; 
 Certificat de competență lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de 

studii cu predare în limba română) conform Anexe 1;  
 Certificatul de naştere în copie și traducere legalizată în limba română; 
 Certificat de căsătorie în copie și traducere legalizată în limba română (dacă numele 

aplicantului s-a schimbat după căsătorie)- dacă este cazul; 
 Certificat medical din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; 
 4 fotografii tip pașaport; 
 Copie pașaport sau carte de identitate (se va prezenta și originalul pentru conformitate); 
 Chitanţă/ordin de plată de achitare a taxei de înscriere. 
 Acord de prelucrare a datelor personale – Anexa 3 

 
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Dosarele incomplete nu se preiau. 

 
Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de 

licenţă/adeverinţei la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia 
certificată „conform cu originalul” la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest 
fapt. 
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Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate sau de către o 
altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială. 

Candidaţii care au susţinut examenele de finalizare a studiilor  în sesiunea  iunie – iulie 2022 vor 
prezenta la înscriere adeverinţa eliberată  de facultate, în  care se menţionează  media  generală  a 
anilor de studiu din facultate, media examenului de licenţă și nota la proba – Cunoștințe 
fundamentale și de specialitate – a examenului de licență. 

Comisiile de examen de admitere la studii universitare de master constituite pentru susținerea 
probei orale de evaluare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu al programului de studii 
universitare de master sunt alcătuite dintr-un președinte, 2 membrii, secretar de comisie și cel 
puțin un membru supleant, cadre didactice care predau discipline de specialitate sau din 
domeniul de studiu al programului de studii universitare de master. 

Comisiile de admitere ale facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi, 
efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile de concurs (pentru candidaţii care susţin probe de 
concurs) numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că: 

 cererile-tip de înscriere sunt completate corect; 
 candidaţii au precizat domeniul, programul / programele de studii la care doresc să concureze, 

precum şi disciplinele sau probele de concurs, după caz. 
După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din 

fişa de înscriere nu pot fi modificate. 
După încheierea înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii 

înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de 
începerea primei probe. 

Listele vor preciza: 
 facultatea, domeniul, programul / programele de studii la care sunt înscrişi candidaţii, ordinea 

de preferinţă a programelor de studii (dacă este cazul) şi probele de concurs pentru care au optat (acolo 
unde sunt probe la alegere); 

 repartizarea candidaţilor pe săli de concurs, iar pentru probele orale, la care examinarea se face 
individual, repartizarea pe serii şi săli de concurs (numai pentru facultăţile care au probe de concurs). 

Orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică 
imediat şi corecturile necesare se efectuează cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe, 
cu aprobarea preşedintelui comisiei de admitere.  Aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele 
candidaţilor, până la editarea cataloagelor fără note. 

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi si programe de studii 
din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi înmatriculat 
la o singură universitate sau facultate pe locuri subvenţionate de la buget pentru durata normală de 
studii. Candidatul admis la mai multe universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru aceea la 
care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în 
original în termen de maxim 7 zile de la afişarea rezultatelor.  

Neprezentarea diplomei în original, din vina exclusivă a candidatului admis în termen de 7 
zile de la afişarea rezultatelor duce la pierderea locului finanţat de la buget. 

O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe 
de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă – cu excepția domeniului Sănătate, în 
cadrul căruia nu se pot urma concomitent două programe de studii. Orice subvenţie financiară sau 
bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie 
de învăţământ superior, pentru un singur program de studii.  

Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe 
locuri finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor de master sau decid 
să facă şi al doilea master în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate beneficiază 
de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de 
studiu a noului program de studiu anii de studii cu finanţarea de la buget la programul de studiu 
iniţial). Dacă primul program de studiu este făcut prin achitarea taxei de studiu, cel de al doilea 
program de studiu poate fi urmat cu finanţare de la bugetul de stat. 
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2.6.  Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii din etnia rromilor pe 
locurile subvenționate de la buget alocate în condițiile legii 
 

 Candidatul va depune dosarul la facultate, va completa suplimentar o cerere tipizată pentru 
participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor 
din etnia rromilor şi va prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, 
culturale sau politice a rromilor legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la 
comunitatea rromilor (nu că este neapărat membru al respectivei organizaţii). 

Recomandarea menţionată mai sus nu mai este necesar de prezentat dacă respectivul candidat 
este absolvent al studiilor de licenţă la Universitatea din Oradea, la studiile de licenţă a beneficiat de 
loc bugetat special alocat candidaţilor de etnie rromă şi la dosarul personal de la facultatea absolvită 
există recomandarea scrisă în original. 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor candidaţilor de etnie rromă este unic la nivel de 
universitate şi nu poate depăşi ultima zi de înscriere la programele care organizează probe de admitere. 
Acest termen va fi afişat pe site-ul universităţii şi pe site-ul facultăţii. 

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate pe locurile 
subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. După finalizarea admiterii 
candidatul din etnia rromilor primește statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins. 

În faza a doua participă doar candidaţii care au obținut media de admitere cel puțin 6 (șase) și 
care, la nivel de facultate, au obținut statutul de admis cu taxă sau respins. 
 În cazul în care la nivel de universitate sunt înscriși mai mulți candidați decât numărul de locuri 
disponibile, după finalizarea admiterii la toate facultățile și centralizarea datelor, pe baza mediei 
obținute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidații participă, la nivel de universitate, la 
concursul pentru ocuparea locurilor subvenționate de la buget, special destinate lor. 

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la 
admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis 
fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate” . În cazul în care candidatul nu obţine 
acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate („admis cu taxă” sau 
„respins”). 
 
2.7. Rezultatele concursului 
 

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de 
admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii astfel încât să nu se depășească 
capacitatea de școlarizare. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu 
poate fi mai mică decât 6.00 (șase). 

Mediile generale (punctajele) obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea 
ordinii de clasificare numai la facultatea la care aceştia au candidat potrivit reglementărilor proprii de 
admitere ale universităţii şi în conformitate cu opţiunile menţionate de candidaţi în cererea de 
înscriere. 

Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor 
finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare program de 
studii. 

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt 
consideraţi eliminaţi din concurs. 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la facultate. Nu 
se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice şi nici contestaţii care au la 
bază necunoaşterea metodologiei de admitere. 

După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul 
concursului de admitere este definitiv şi se vor afişa listele definitive (candidaţi admişi pe loc bugetat, 
candidaţi admişi pe loc cu taxă de şcolarizare şi candidaţi respinşi), urmând etapa de confirmare a 
locului ocupat prin concurs. 

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţii, pe pagina web 
proprie a facultăţii şi pe pagina web a universităţii. În prima etapă se afişează listele provizorii.  
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Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:  

 achitarea taxei de înmatriculare la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea 
chitanţei/copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;  

 doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la 
Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii.  

 se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită 
integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2022;  

 completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii și semnarea contractului de 
școlarizare.  
 

Etapa I  
Confirmarea ocupării locului se va face până în data de 22 septembrie 2022, afișat la avizier în loc 

vizibil și pe pagina web a facultății, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv. 
După expirarea acestui termen, se vor reface listele de admitere şi vor fi aduse la cunoştinţa 
candidaţilor prin afişare.  

Etapa II  
După întocmirea noilor liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea 

obligaţia de a confirma locul, liste ce vor fi afişate 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, pe baza listelor definitive 
cumulate din sesiunile iulie şi septembrie 2022, prin decizie a rectorului universităţii, până la data de 
01.10.2022 (inclusiv). 

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 şi 
necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate sau a împuternicirii 
notariale. 

În situații bine întemeiate, Rectorul universității poate aproba derogarea de la prezenta 
metodologie cu condiția respectării legislației în vigoare. 
 



 22 
 

Anexa 1 la Metodologia organizării admiterii la studii universitare de licență pentru anul universitar 
2022-2023 
 

Modalitatea de certificare a competențelor lingvistice pentru limba română 
 
 Prezenta anexă reglementează modalitatea de certificare a competențelor lingvistice pentru 
limba română obținute de candidați în contexte nonformale sau informale (candidați cetățeni străini 
care nu sunt absolvenți de an pregătitor de învățare a limbii române). 
  

Acești candidați trebuie să prezinte ca piesă la dosarul de înscriere la concursul de admitere un 
certificat sau atestat de competență lingvistică pentru limba română la nivel minim B2 valabil, 
conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine, eliberat de una din următoarele 
instituții: 

 Facultatea de Litere din cadrul Universității din Oradea; 
 O instituție de învățământ superioară acreditată din România care organizează anul pregătitor 

de limba română pentru cetățenii străini; 
 Lectorate de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate/ 

Institutul Limbii Române sau Institutul Cultural Român. 
 

 
 

DECAN 
 

Conf. univ. dr. ing. MAERESCU Cristina Maria 
 


