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METODOLOGIA
organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2020
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
1. DISPOZIȚII GENERALE

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea din Oradea, a elaborat prezenta
metodologie pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2020 - 2021 în baza:
- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei –
cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Metodologiei organizării admiterii la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2020 - 2021 a
Universității din Oradea,
- Completării la Metodologiile organizării admiterii la studii universitare de licență și de master pentru anul
universitar 2020-2021 ale Universității din Oradea, aprobată prin Hotărârea Senatului Universității din Oradea
HS nr. 05/18.05.2020
și stabileşte cadrul specific pentru organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă la Facultatea de
Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei (denumită în continuare ”facultatea”).
Admiterea pentru studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni, în condiţii identice: sesiunea iulie
2020 şi, pentru eventuale locuri rămase neocupate, sesiunea septembrie 2020. Se va constitui o comisie de admitere
pentru sesiunile iulie 2020 şi septembrie 2020. Comisia de admitere pe facultate (denumită în continuare ”comisia”)
este aprobată de Consiliul facultăţii la propunerea decanului şi numită prin decizia rectorului. Comisia răspunde de buna
organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea
rezultatelor finale. Întregul personal care participă la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere va fi instruit la
nivelul facultăţii. 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.
Prezenta metodologie va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul facultăţii şi publicare pe pagina
web. Aceasta precizează toate aspectele specifice admiterii:
 Calendarul admiterii (înscrieri, confirmări, afişare liste provizorii şi finale);
 Modalitatea de desfăşurare a concursului de admitere
 Modalitatea de repartizare a locurilor bugetate
 Criterii de admitere şi de departajare pentru candidaţii cu medie egală;
 Criteriile de selecţie pentru licenţiaţi;
 Criteriile de selecţie pentru completarea studiilor;
 Facilităţi sau condiţii speciale pentru candidaţii la admiterea la studii de licenţă care au obţinut distincţii
(premiul I, II, III sau menţiune) la concursuri sau olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale de profil recunoscute de
ministerul tutelar pe perioada studiilor liceale.
Pentru ciclul de studii universitare de licenţă admiterea se organizează pe programe de studii, după cum
urmează:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Domeniul
Calculatoare şi tehnologia
informaţiei
Ingineria sistemelor
Inginerie electrică
Inginerie electronică,
t elecomunicaţii și tehnologii
informaționale
Inginerie şi management

Programul de studii
Calculatoare
Tehnologia informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
Electromecanică
Electromecanică (la Beiuş)
Inginerie electrică și calculatoare
Sisteme electrice
Electronică aplicată
Reţele şi software de telecomunicaţii
Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Durata şcolarizării
/ Nr. credite
4 ani / 240
4 ani / 240
4 ani / 240
4 ani / 240
4 ani / 240
4 ani / 240
4 ani / 240
4 ani / 240
4 ani / 240
4 ani / 240
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Atribuirea numărului de locuri bugetate pe programe de studii se face acordând importanță tuturor programelor
de studii și ținând seama de istoricul lor. Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studiu 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 studiu.
Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe 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 candidaţi.

2. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

b.
c.

Concursul de admitere la Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei,
studii universitare de licenţă, sesiunea iulie 2020, se va desfăşura după următorul calendar:
a. 08.07.2020 - 24.07.2020 ora 12 Înscrieri
b. 24.07.2020 ora 16
Afişare liste primare - la secretariatul facultăţii (Pavilion I, Sala I005) și la
https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere
c. 27.07.2020 - 29.07.2020 ora 12 Confirmări I - la secretariatul facultăţii
d. 29.07.2020 ora 14
Afişare liste intermediare - la secretariatul facultăţii și la https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere
e. 30.07.2020 - 31.07.2020 ora 12 Confirmări II - la secretariatul facultăţii
f. 31.07.2020 ora 14
Afişare liste finale - la secretariatul facultăţii și la https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere
Pentru eventuale locuri neocupate se va organiza admitere în sesiunea septembrie 2020 după următorul
calendar:
a. 01.09.2020 - 17.09.2020 ora 12 Înscrieri
b. 17.09.2020 ora 14
Afişare liste primare - la secretariatul facultăţii și la https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere
c. 18.09.2020 - 21.09.2020 ora 12 Confirmări - la secretariatul facultăţii
d. 21.09.2020 ora 14
Afişare liste finale - la secretariatul facultăţii și la https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere
Înscrierile se fac în sala A003 (Pavilion A, parter) după următorul program:
Luni - Vineri:
9:00-16:00
Sâmbătă:
9:00-12:00

3. TAXE ADMITERE
În cadrul concursului de admitere se percep următoarele taxe:
Taxa de înscriere la concursul de admitere
- 150 RON
Taxa de înmatriculare
- 100 RON
Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 EURO
Taxă de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru
candidații care solicită admiterea în an superior)
- 500 RON
Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate,
conform metodologiilor proprii.
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;

candidaţii care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau menţiune) la concursuri sau olimpiade şcolare naţionale sau
internaţionale de profil recunoscute de ministerul tutelar pe perioada studiilor liceale.
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 unor distincţii (premiul I, II, III sau menţiune) la
concursuri sau olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale de profil recunoscute de MEN pe perioada studiilor liceale.
Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisia de admitere a facultăţii.
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4. CANDIDAŢII LA 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, menţiune) la concursuri sau
olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale de profil recunoscute de ministerul tutelar pe perioada studiilor liceale
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,
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 termenul stabilit de facultate. Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau echivalentă în original din vina
exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului finanţat de la buget.
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 întro 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 în an superior
dacă:
1. au obţinut la concursul de admitere minim nota 5 (cinci);
2. au solicitat în scris, în momentul înscrierii la admitere, înmatricularea în an superior, pe baza actelor prezentate la
dosar;
3. dosarele candidaților au fost evaluate de Comisia de specialitate (stabilită de Consiliul facultăţii în baza
Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor) şi aceasta a decis că pot fi înmatriculați în an superior;
4. există solicitare scrisă din partea conducerii facultăţii (adresată Comisiei centrale de admitere) pentru aplicarea
acestor prevederi la concursul de admitere, cu precizarea că nu se depășește capacitatea de școlarizare pentru anul
de studiu al programului de studiu la care se vor înmatricula.

5. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
La înscriere candidaților li se alocă câte un cod unic, care le va fi comunicat. Candidații se vor regăsi pe listele de
admitere după aceste coduri (și nu nominal).
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa un formular tip de înscriere în care vor
menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.
La formularul – tip de înscriere se anexează următoarele acte:
A. Candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă de bacalaureat obţinută în România:
1. 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 2020, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (în aceleaşi
condiţii ca şi diploma de bacalaureat);
2. Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest
caz) ;
3. Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest
caz) - dacă este cazul;
4. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care
candidează;
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5.
6.
7.
8.

2 fotografii tip buletin;
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.
Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență,
pentru candidații care solicită admiterea în an superior;
9. Situația școlară (sau Suplimentul la diplomă) eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat la studii de
licență, pentru candidații la admiterea în an superior;
10. Adeverință eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat anterior la studii de licență, care să ateste
numărul de ani de studiu efectuați în regim bugetat, atât pentru candidații la admiterea în an superior cât și pentru
candidații la admitere în anul 1 care au mai fost înmatriculați la studii universitare de licență;
11. Adeverință eliberată de facultatea la care candidatul a fost înmatriculat anterior la studii de licență, care să ateste
numărul de semestre în care candidatul a beneficiat de burse și tipul acestora, atât pentru candidații la admiterea în
an superior cât și pentru candidații la admitere în anul 1 care au mai fost înmatriculați la studii universitare de licență;
12. Acord de prelucrarea a datelor cu caracter personal.
Candidații la admiterea în an superior pot opta în formularul – tip de înscriere numai pentru forma de finanțare
”cu taxă”.
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.
Dosarele incomplete nu se preiau.
B. Candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă de bacalaureat obţinută în afara României:
1. Atestatul de recunoaştere a studiilor liceale, eliberat de ministerul tutelar;
2. Diploma de bacalaureat în original şi traducere legalizată în limba română;
3. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de studii cu predare în
limba română);
4. Certificat de naştere în copie şi traducere legalizată în limba română;
5. Certificat de căsătorie în copie şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a schimbat
după căsătorie) – dacă este cazul;
6. Certificat medical din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
7. Patru fotografii tip paşaport;
8. Copie paşaport sau C.I. (se va prezenta şi originalul pentru conformitate);
9. Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere.
10. Acord de prelucrarea a datelor cu caracter personal.
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.
Dosarele incomplete nu se preiau.
Persoana numită prin decizia decanului facultății cu atribuții privind autentificarea „conform cu originalul” a
copiilor documentelor din dosarul de înscriere este secretarul comisiei de admitere.
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, în termenul stabilit de fiecare facultate prin
metodologiile proprii.
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.
Comisia de admitere primește dosarele personale întocmite de candidaţi și efectuează înscrierea numai dacă,
după verificarea fiecărui dosar, se constată că:
cererile-tip de înscriere sunt completate corect;
candidaţii au precizat domeniul/domeniile de studiu și programul / programele de studiu la care doresc să concureze
După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere
nu pot fi modificate.
C. 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
Candidatul va depune dosarul la facultate, iar pe fișa de înscriere va bifa opțiunea ,,candidat absolvent al unui
liceu situat în mediul rural".
În prima fază, candidații participă Ia concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei proprii de
admitere a facultății, pe locurile subvenționate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. Comisia de
admitere a facultății transmite rezultatul obținut de candidați comisiei centrale de admitere.
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În faza a doua participă doar candidații care au fost declarați admiși la nivel de facultate (statut de ,,admis fără
taxă" sau ,,admis cu taxă").
După finalizarea admiterii la toate facultățile și colectarea datelor, comisia centrală de admitere va întocmi o
listă comună a acestor candidați, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la admitere. În limita locurilor bugetate
special alocate, candidații primesc statutul final de ,,admis fără taxă pe locurile subvenționate de la buget, special alocate
candidaților care provin de la licee din mediul rural". În cazul în care candidatul nu obține acest statut, el revine la statutul
inițial primit după concursul la nivel de facultate (,,admis fără taxă" sau ,,admis cu taxă"). Lista cuprinzând rezultatele
admiterii va fi afișată pe pagina de web a universității.
Repartizarea locurilor bugetate pentru candidații absolvenți de licee situate în mediul rural se va face după
confirmarea locurilor la sfârșitul sesiunii de admitere.
D. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii din etnia rromilor pe locurile
subvenţionate 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.
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. Comisia de
admitere a facultăţii transmite rezultatul obţinut de candidaţi comisiei centrale de admitere.
În faza a doua participă doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la nivel de facultate (statut de „admis fără
taxă” sau „admis cu taxă”).
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 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” sau „admis cu taxă”). Lista cuprinzând rezultatele admiterii va fi afişată
pe pagina de web a universității.

6. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Admiterea la Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, studii
universitare de licenţă, sesiunile iulie 2020 şi septembrie 2020, se va desfăşura în conformitate cu următoarele criterii:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Domeniul
Programul de studii
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
1.
Tehnologia informaţiei
Ingineria sistemelor
Automatică şi informatică aplicată
Electromecanică
Inginerie electrică
Electromecanică (la Beiuş)
Inginerie electrică și calculatoare
Sisteme electrice
Inginerie electronică, telecomunicaţii și Electronică aplicată
tehnologii informaționale
Reţele şi software de telecomunicaţii
Inginerie şi management
Inginerie economică în domeniul electric,
electronic şi energetic

Criterii de admitere
Media de admitere = Media de la
Bacalaureat
2. Departajarea la medii egale:
media/nota de la proba Matematică
la examenul de bacalaureat
3. În cazul perpetuării situaţiei de
balotaj, departajarea se va face în
funcţie de media/nota de la proba
Competenţe digitale la examenul de
bacalaureat.

7. STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI
Candidaţii care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau menţiune) la concursuri sau olimpiade şcolare naţionale
sau internaţionale de profil recunoscute de ministerul tutelar pe perioada studiilor liceale vor fi admişi pe locuri
finanţate de la bugetul de stat. In continuare, clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor
obţinute a 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).
Mediile generale (punctajele) obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare
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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, conform metodologiei
proprii a facultăţii.
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. Candidații se vor regăsi pe listele de
admitere după codurile unice alocate la înscriere (și nu nominal).

8. 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 parteneră
(care va fi afișată pe site-ul universității) 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 2020;
 completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii şi semnarea contractului de şcolarizare.
Etapa I (Confirmări I)
Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de facultate prin metodologia proprie şi afişat la avizier
în loc vizibil şi pe pagina web. În caz contrar candidaţii vor pierde definitiv locul ocupat prin admitere. După expirarea
acestui termen, facultatea va reface listele de admitere şi le va aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.
Etapa II (Confirmări II)
După întocmirea noilor liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea obligaţia de a
confirma locul în termenul stabilit de 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
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 2020, prin
decizie a rectorului universităţii, până la data de 01.10.2020 (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.

9. ADMITEREA ONLINE
9.1 Calendarul concursului de admitere
Este cel prevăzut la Capitolul 2 din prezenta Metodologie.
9.2. Taxe admitere
Cuantumul taxelor de admitere, taxele de achitat de către candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi și
categoriile de candidați care pot beneficia de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere sunt cele
prevăzute la Capitolul 3 din prezenta Metodologie.
Achitarea acestor taxe se va face la Trezoreria Oradea în contul:
RO59TREZ07620F330500XXXX
Universitatea din Oradea
cod fiscal 4287939
9.3. Candidaţii la admitere
Sunt valabile cele prevăzute la Capitolul 4 din prezenta Metodologie.
9.4. Înscrierea la concursul de admitere
Prin excepție, constituirea dosarelor candidaților la concursul de admitere pentru anul universitar 2020-2021 se
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poate face în format electronic.
La înscriere candidaților li se alocă câte un cod unic, care le va fi comunicat. Candidații se vor regăsi pe listele de
admitere după acest e coduri (și nu nominal).
Înscrierea la concursul de admitere se poate face online prin încărcarea de către candidați a documentelor necesare
(prevăzute la Capitolul 5 din prezenta Metodologie) pe email la adresa IETIadmiterelicenta@uoradea.ro .Candidații
își vor asuma responsabilitatea privind autenticitatea documentelor și corespondența dintre documentele
digitale/scanate și cele originale.
Candidații admiși și confirmați vor transmite / depune cele 2 fotografii tip buletin, respectiv cele 4 fotografii tip
pașaport, după caz, la secretariatul facultății până la data de 30.09.2020, împreună cu Contractul de școlarizare
semnat olograf.
Imprimatele pentru:
- Formularul de înscriere;
- Acordul de prelucrarea a datelor cu caracter personal;
sunt disponibile la https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere .
Pentru confirmarea locului bugetat ocupat la admitere candidații vor transmite / depune la secretariatul facultății în
original diploma de bacalaureat sau, după caz, adeverința de bacalaureat, respectiv atestatul de recunoaștere a
diplomei, înainte de afișarea listelor finale (31.07.2020 orele 12 pentru Sesiunea Iulie 2020, respectiv 21.09.2020
orele 14 pentru Sesiunea Septembrie 2020). Neprezentarea diplomei / adeverinței / atestatului în termenul stabilit
duce la pierderea locului finanțat de la bugetul statului.
9.5. Desfăşurarea concursului de admitere
Media de admitere la studii universitare de licență se calculează conform celor prevăzute la Capitolul 6 din prezenta
Metodologie.
9.6. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului
Se desfășoară conform celor prevăzute la Capitolul 7 din prezenta Metodologie.
9.7. Confirmarea ocupării locului de către candidat
Se face prin:
- achitarea taxei de înmatriculare;
- doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare; 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 2020;
- listarea, semnarea, scanarea și trimiterea prin email la IETIadmiterelicenta@uoradea.ro a Fișei de
Înmatriculare, a Contractului de școlarizare (primite pe mail) și a dovezilor de plată de mai sus.
Taxele de mai sus vor fi achitate în contul precizat la punctul 9.2.
Contractele de școlarizare transmise prin email trebuie depuse în original la secretariatul facultății până la data de
30.09.2020, împreună cu cele 2 fotografii tip buletin, respectiv 4 fotografii tip pașaport după caz.
Pentru confirmarea locului bugetat ocupat la admitere candidații vor transmite / depune la secretariatul facultății în
original diploma de bacalaureat sau, după caz, adeverința de bacalaureat, respectiv atestatul de recunoaștere a
diplomei, înainte de afișarea listelor finale (31.07.2020 orele 12 pentru Sesiunea Iulie 2020, respectiv 21.09.2020
orele 14 pentru Sesiunea Septembrie 2020). Neprezentarea diplomei / adeverinței / atestatului în termenul stabilit
duce la pierderea locului finanțat de la bugetul statului.
9.8. Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației va posta la adresa https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere toate
informațiile referitoare la Admiterea 2020, cu precădere cele legate de facilitățile admiterii online, care vor include și
instrucțiuni referitoare la:
- modalitatea de completare a cererii de înscriere la admitere în format electronic;
- modalitatea de achitare a taxelor legate de admitere;
- modalitatea de constituire și de depunere a dosarului de înscriere la admitere în format electronic;
- modalitatea de completare și depunere a contractului de școlarizare în format electronic.
9.9. Prevederile Capitolului 9 prevalează prevederilor din Capitolele 2-8 din prezenta Metodologie.
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10. DISPOZIȚII FINALE
10.1.În conformitate cu prevederile OMENCS nr. 6102/2016, art. 13 (B), Universitatea din Oradea acordă, în afara
cifrei de școlarizare finanțate de la buget, 5 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. Începând cu 1 octombrie
2020, aceste locuri vor fi alocate în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere primilor 5 studenți eligibili.
La începutul fiecărui an universitar, cele 5 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili funcție de media anului de
studii precedent.
10.2.În situații bine întemeiate, rectorul universității poate aproba derogarea de la prezenta metodologie cu condiția
respectării legislației în vigoare.

DECAN,

Prof.univ.dr.habil. Mircea GORDAN
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