
ACTE ÎNSCRIERE 
LICENŢĂ 

 
A.  ÎNSCRIEREA FIZICĂ 
 

1. Formular de înscriere; 
2. 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); 

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

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

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

6. 2 fotografii tip buletin; 
7. Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie; 
8. Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de 

înscriere. 
9. Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene 

diferență, pentru candidații care solicită admiterea în an superior; 
10. 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; 
11. 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; 

12. 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; 

13. Acordul de prelucrarea a datelor cu caracter personal semnat olograf. 
 
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Dosarele incomplete nu se preiau. 
 

B. ÎNSCRIEREA ONLINE 
 

Candidații vor scana documentele de mai sus și le vor trimite prin email la 
IETIadmiterelicenta@uoradea.ro . 

Cele 2 fotografii tip buletin trebuie depuse în original la secretariatul facultății până la data de 
30.09.2020, împreună cu Contractul de școlarizare semnat olograf. 
  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 ora 12 pentru 
Sesiunea Iulie 2020, respectiv 21.09.2020 ora 14 pentru Sesiunea Septembrie 2020). Neprezentarea 
diplomei / adeverinței / atestatului în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la bugetul 
statului. 

 
 
Candidații la admiterea în an superior pot opta în formularul de înscriere numai pentru forma de 

finanțare ”cu taxă”. 
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