
 

 

R O M Â N I A 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

U N I V E R S I T A T E A     D I N     O R A D E A 

C.P. nr. 114, Oficiul Poştal 1, Str. Universităţii nr. 1, Oradea, România 

Telefon: +40 259 408113 sau +40 259 432830 Fax: +40 259 432789 

E-mail: rectorat@uoradea.ro Pagina web: www.uoradea.ro 

      Nr. _________ din ________________ 

 

 Către  

  Facultatea_____________________________________ 

  I.O.S.U.D. 

 

 În conformitate cu Regulamentul de organizare şi administrare al parcărilor din cadrul 

Universităţii din Oradea, studenţii Universităţii din Oradea pot beneficia de locuri de parcare în 

parcările de lângă căminele studențești, respectiv Biblioteca Nouă și Cămin C4, pe baza de 

abonament, în limita locurilor disponibile. 

 Cuantumul unui abonament de parcare pentru studenţi (în spaţiile Universităţii din 

Oradea) este de 100 lei/an (cu TVA), conform Anexei 5 din HS 39 / 27.09.2018. 

 Studenţii doritori vor depune cererea tip  (Anexa 1) până în data de 26.10.2018, la biroul 

Prorectorului SSV, la care vor ataşa documente justificative:  

- adeverinţă de student, eliberată de secretariatul facultăţii unde se va menţiona: media ultimului 

an de studiu/media de admitere şi, unde este cazul,  dacă studentul are statut de membru în Senat, 

consilii, comisii, comitete  pe facultate/universitate; 

- documente justificative privind activităţile extracurriculare; 

- documente medicale. 

 În cazul studenţilor cazaţi în căminele studenţeşti din Campusul UO, cererea tip trebuie 

avizată de Administratorul de cămin, înainte de depunerea la biroul Prorectorului SSV. 

 Menţionăm că evaluarea cererilor şi alocarea locurilor de parcare pentru studenţi se va 

face de către Consiliul Servicii Studenţeşti şi Sociale (C.S.S.S.) pe baza următoarelor criterii: 

1. criteriile de prioritate: 

a) membri reprezentanţi în foruri decizionale (senat, consilii comisii, comitete, şefi de cămine, 

şefi de palier, etc.); 



b) cazaţi în căminele din campusul U.O., indiferent de facultatea de provenienţă din cadrul 

Universităţii din Oradea; 

c) cu handicap fizic. 

2. criteriul de medie de studiu/media de admitere; 

3. criteriul activităţi extracurriculare: activitate ştiinţifică (olimpiade, concursuri, simpozioane, 

conferinţe si publicaţii susţinute), activitate de voluntariat; 

4. criterii suplimentare de departajare stabilite de către Consiliu S.S.S. unde este cazul. 

 C.S.S.S. va întocmi lista nominală cu studenţii care vor primi loc de parcare, care va fi 

transmisă facultăţilor/IOSUD (pentru afişare şi informare studenţi) şi Direcţiei Economice.  

 Toate informaţiile privind procesul de atribuire a locurilor de parcare vor fi publicate 

site-ul UO www.uoradea.ro/ Secţiunea InfoStudenţi. 

 Vă rugăm să diseminaţi aceste informaţii către studenţii din cadrul facultăţii dumneavoastră 

prin afişare la avizier şi publicare pe site-ul propriu.  

  Cu stimă, 

 

 

 

 

 

Prorector SSV 

conf.univ.dr. Olivia Ligia Burtă

http://www.uoradea.ro/


Anexa 1 

 

Cerere acces parcare studenţi 

 

 

 Subsemnatul/Subsemnata _____________________________________________ 

domiciliat/ă în _____________________________________________________________, 

legitimat/ă cu C.I. seria _____ nr. ________, nr. telefon_______________, student/ă la Facultatea 

de __________________________, anul ____, specializarea ________________________, 

solicit accesul în parcarea Universităţii din Oradea în anul universitar ____________________ . 

  Menţionez că (se va selecta situaţia care se aplică studentului): 

 sunt membru în Senatul UO; 

 sunt membru în Consiliul Facultăţii; 

 sunt cazat în căminul ________; 

 sunt şef de cămin/şef de palier la căminul_____/palierul______; 

 __________________________________________________ ( alte menţiuni); 

Ataşez următoarele documente: 

- ______________________________________________________; 

- ______________________________________________________; 

- ______________________________________________________; 

- ______________________________________________________; 

- ______________________________________________________. 

 

Mă angajez să respect prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al parcărilor din 

cadrul Universităţii din Oradea şi voi achita taxa stabilită prin Hotărâre de Senat. 

 

Data                                                                                                                        Semnătură  

 

 

Avizat Administrator de Cămin 

(pentru studenţii cazaţi în cămin) 


