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Anexa 1 la
METODOLOGIA organizării şi desfăşurării
concursului de admitere 2015, studii universitare de
licență și master

METODOLOGIA
organizării şi desfăşurării concursului de admitere pentru românii de pretutindeni
Dispoziţii generale
Prezenta metodologie se adresează românilor de pretutindeni care au domiciliul stabil în
străinătate şi care, conform legislaţiei în vigoare, se înscriu direct la concursul de admitere organizat
de Universitatea din Oradea.
Din categoria românilor de pretutindeni fac parte:
 persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română – persoanele de origine
română, cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara
României, denumite în continuare români de pretutindeni;
 românii emigranţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora;
 cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
Prezenta metodologie este elaborată în baza Metodologiei de şcolarizare a românilor de
pretutindeni, în învăţământul din România, aprobată prin ordin comun al ministrului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice nr. 3870/19.05.2015 şi ministrul Afacerilor Externe nr. 921/08.06.2015 şi este
anexă a Metodologiei organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2015, studii universitare de
licenţă şi master la Universitatea din Oradea, numită în continuare Metodologie de admitere UO.
Românii de pretutindeni pot candida pe locuri bugetate special alocate Universităţii din Oradea
(cu bursă şi fără bursă) sau pe locuri cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români.
Taxele aferente admiterii sunt cele aprobate prin Metodologia de admitere UO.
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 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 termenul stabilit de facultate.
Un candidat declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget
pentru un singur program pe ciclul de studii, al doilea program putând fi urmat doar în regim cu taxă
de şcolarizare în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români.
În cazul candidaţilor cetăţeni români care au absolvit liceul în altă ţară, diploma de bacalaureat
obţinută trebuie echivalată de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
(C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Echivalarea se face personal de
către candidat înaintea înscrierii la admitere. Pentru informaţii se poate accesa site-ul
www.cnred.edu.ro. Media de la bacalaureat va fi echivalată (după echivalarea CNRED) de către
Comisia centrală de admitere la solicitarea Comisiei de admitere a facultăţii.
Universitatea din Oradea va transmite MECS – DGRIAE, prin secretarul Comisiei de admitere
pe universitate, dosarele candidaţilor declaraţi admişi, în sesiunile de admitere iulie şi septembrie
2015, în vederea emiterii aprobării de înmatriculare.
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Partea I
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1. Admiterea pe locuri bugetate
Românii de pretutindeni cu domiciliul în Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale din
România, cu diplomă de bacalaureat, se înscriu direct la concursul de admitere organizat de
Universitatea din Oradea, pe locurile repartizate de MECS în acest scop, în aceleaşi condiţii ca şi
cetăţenii români, conform Metodologiei de admitere UO.
În acest caz, înainte de a depune la facultate dosarul de înscriere, candidatul va completa o
cerere tipizată la secretarul şef al universităţii pentru participare la concursul de admitere pe locurile
subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi de
licee din România (formularul de cerere se găseşte la secretarul şef al universităţii).
Dosarul candidatului va cuprinde:
a) Diploma de bacalaureat, în original şi copie legalizată sau, pentru absolvenţii de liceu
promoţia 2015 cărora nu li s-a eliberat diploma până la momentul înscrierii, adeverinţă care
menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul
că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat, în original şi copie legalizată;
b) Foaia matricolă din liceu, copie legalizată;
c) Certificatul de naştere în 2 copii legalizate;
d) Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în 2 copii legalizate;
e) Adeverinţa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care
candidează, în original şi traducere legalizată (dacă este cazul);
f) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la
facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
g) 2 copii ale cărţii de identitate, inclusiv anexa cu indicarea domiciliului stabil;
h) 2 copii paşaport;
i) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.
Cartea de identitate şi paşaportul se vor prezenta şi în original, pentru conformitate.
În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform
metodologiei proprii de admitere, pe locurile cu taxă alocate facultăţii. După finalizarea admiterii la
nivel de facultate, candidatul primeşte statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă.
În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci).
Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la
concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul
pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.
Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor
la admitere. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităţii şi pe pagina de web.
În limita locurilor bugetate special alocate, candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau
respins fără taxă. Acest statut va fi transmis facultăţii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În
cazul în care candidatul este respins fără taxă, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel
de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă).
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2. Admiterea pe locuri cu taxă de şcolarizare
Românii de pretutindeni, absolvenţi de studii liceale din România, cu diplomă de bacalaureat
sau echivalentă, din Republica Moldova sau din alte state, se pot înscrie direct la concursul de
admitere organizat de facultăţile Universităţii din Oradea, pe locuri cu taxă în lei, în cuantumul egal cu
cel pentru cetăţenii români.
Dosarul candidaţilor din Republica Moldova va cuprinde actele stipulate la pct. 1 (Admiterea
pe locuri bugetate).
Conform Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din
România, Anexa 2, în cazuri justificate MECS poate solicita, suplimentar, adeverinţa de autenticitate a
actelor de studii emisă de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova.
Dosarul candidaţilor din Albania, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Croaţia, Serbia, Ucraina,
Ungaria şi Diasporă va cuprinde actele stipulate în Anexa 6 a Metodologiei de şcolarizare a românilor
de pretutindeni, în învăţământul din România, cu menţiunea că la dosar se vor depune câte 2
exemplare din fiecare act (un exemplar va ramâne la universitate şi un exemplar al fiecărui act
solicitat va fi trimis la MECS – DGRIAE în vederea obţinerii avizului de înmatriculare).
Cartea de identitate şi paşaportul se vor prezenta şi în original, pentru conformitate.
Înainte de a se înscrie la concursul de admitere la facultate, candidatul va prezenta dosarul la
secretarul şef al instituţiei pentru a fi luat în evidenţă în vederea transmiterii ulterioare a dosarelor la
MECS - DGRIAE.
Candidaţii vor fi declaraţi admişi conform Metodologiei de admitere a facultăţii la care se
înscriu la concurs.

3. 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 2015);
completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii.

Etapa I
Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de fiecare facultate prin
metodologia proprie şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web, în caz contrar vor pierde locul
ocupat prin admitere definitiv. După expirarea acestui termen, facultăţile vor reface listele de admitere
şi le vor aduce 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 în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologia proprie 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 solicitării avizului de înmatriculare la studii.
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Partea a II - a
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1. Admiterea pe locuri bugetate
Românii de pretutindeni, absolvenţi cu diplomă de licenţă din România sau dintr-un alt stat UE
sau AELS, precum şi absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de către CNRED,
se înscriu direct la concursul de admitere organizat de Universitatea din Oradea, conform
Metodologiei de admitere UO, pe locurile bugetate alocate de MECS în acest scop.
În acest caz, înainte de a depune la facultate dosarul de înscriere, candidatul va completa o
cerere tipizată la secretarul şef al universităţii pentru participare la concursul de admitere pe locurile
subvenţionate de la buget alocate distinct (formularul de cerere se găseşte la secretarul şef al
universităţii).
1.1. Dosarul candidatului din Republica Moldova va cuprinde:
a) Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original şi copie
legalizată sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost
eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenţilor promoţia 2015), în original şi copie
legalizată;
b) Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în copie legalizată
c) Diploma de bacalaureat în original şi copie legalizată;
d) Foaia matricolă din liceu, în copie legalizată
e) Certificatul de naştere în 2 copii legalizate;
f) Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în 2 copii legalizate;
g) Adeverinţa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care
candidează, în original şi traducere legalizată (dacă este cazul);
h) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la
facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
i) 2 copii ale cărţii de identitate, inclusiv anexa cu indicarea domiciliului stabil;
j) 2 copii paşaport;
k) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.
Cartea de identitate şi paşaportul se vor prezenta şi în original, pentru conformitate.
1.2. Dosarul candidaţilor din Albania, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Croaţia, Serbia, Ucraina, Ungaria
şi diasporă va cuprinde actele stipulate în Anexa 3 a Metodologiei de şcolarizare a românilor de
pretutindeni, în învăţământul din România, cu menţiunea că la dosar se vor depune câte 2 exemplare
din fiecare act (un exemplar va ramâne la universitate şi un exemplar al fiecărui act solicitat va fi trimis
la MECS – DGRIAE în vederea obţinerii avizului de înmatriculare).
Cartea de identitate şi paşaportul se vor prezenta şi în original, pentru conformitate.
În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform
metodologiei proprii de admitere, pe locurile cu taxă alocate facultăţii. După finalizarea admiterii la
nivel de facultate, candidatul primeşte statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă.
În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci).
Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la
concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul
pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.
Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor
la admitere. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităţii şi pe pagina web.
În limita locurilor bugetate special alocate, candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau
respins fără taxă. Acest statut va fi transmis facultăţii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În
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cazul în care candidatul este respins fără taxă, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel
de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă).
2. Admiterea pe locuri cu taxă de şcolarizare
Românii de pretutindeni, absolvenţi cu diplomă de licenţă din România, un alt stat membru al
UE sau al AELS, precum şi din state terţe cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de către
CNRED, se pot înscrie direct la concursul de admitere organizat de facultăţile Universităţii din Oradea,
pe locuri cu taxă în lei, în cuantumul egal cu cel pentru cetăţenii români.
Dosarul candidaţilor din Republica Moldova va cuprinde actele stipulate la pct. 1 (Admiterea
pe locuri bugetate).
Conform Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din
România, Anexa 2, în cazuri justificate MECS poate solicita, suplimentar, adeverinţa de autenticitate a
actelor de studii emisă de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova.
Dosarul candidaţilor din Albania, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Croaţia, Serbia, Ucraina,
Ungaria şi diasporă va cuprinde actele stipulate în Anexa 6 a Metodologiei de şcolarizare a românilor
de pretutindeni, în învăţământul din România, cu menţiunea că la dosar se vor depune câte 2
exemplare din fiecare act (un exemplar va ramâne la universitate şi un exemplar al fiecărui act
solicitat va fi trimis la MECS – DGRIAE în vederea obţinerii avizului de înmatriculare).
Cartea de identitate şi paşaportul se vor prezenta şi în original, pentru conformitate.
Înainte de a se înscrie la concursul de admitere la facultate, candidatul va prezenta dosarul la
secretarul şef al instituţiei pentru a fi luat în evidenţă în vederea transmiterii ulterioare a dosarelor la
MECS - DGRIAE.
Candidaţii vor fi declaraţi admişi conform Metodologiei de admitere a facultăţii la care se
înscriu la concurs.

3. 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 2015);
completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii.

Etapa I
Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de fiecare facultate prin
metodologia proprie şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web, în caz contrar vor pierde locul
ocupat prin admitere definitiv. După expirarea acestui termen, facultăţile vor reface listele de admitere
şi le vor aduce 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 în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologia proprie 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 solicitării avizului de înmatriculare la studii.
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Abrevieri:
MECS - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
DGRIAE - Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene
CNRED - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
UE - Uniunea Europeană
AELS - Asociaţia Europeană a Liberului Schimb
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