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Etape pentru confirmarea locului la Facultatea de Științe Economice 
pentru locurile finanțate de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu* 

pentru primul an de studiu 
*Finanțe (primele 2 locuri la taxă), 

Master in Business Management (primele 2 locuri la taxă), 
Strategii și politici de management și marketing ale firmei (primele 2 locuri la taxă) 

 

confirmarea locului se face obligatoriu între 19 – 22 iulie 2022 
 

PASUL 1 (Online pe platforma admitere.ulbsibiu.ro): În contul tău va apărea butonul 

După accesarea butonului “Confirmă loc” vei fi redirecționat(ă) către 
confirmarea opțiunii la care ai fost admis(ă), unde vei putea să efectuezi plata taxei de 
înmatriculare (25 lei) și plata primei tranșe din taxa de școlarizare (1488 lei). 

ATENȚIE: Este necesar să achiți taxele înainte de a ajunge la sediul facultății 
cu documentele! Candidații admiși pe locuri subvenționate ULBS vor achita 
taxa de școlarizare în tranșe, conform termenelor contractuale, urmând ca 
aceștia să beneficieze în anul universitar 2022-2023 de o bursă în cuantum 
egal cu taxa de școlarizare. 

Pentru ajutor accesează ghidul de mai jos: 
https://admitere.ulbsibiu.ro/resources/front/img/ulbs/Ghid-Confirmare-loc.pdf  
 
PASUL 2 (la sediul Facultății de Științe Economice: Calea Dumbrăvii nr. 17, Sibiu, 
program: Marți - Vineri, 09:00 – 15:00): 

Completarea dosarului de înscriere cu diploma de bacalaureat în original sau copie 
legalizată după diploma de bacalaureat (doar în cazul în care diploma în original este 
la altă universitate; în acest caz, trebuie să aduci și o adeverință de la instituția 
respectivă, din care să reiasă că diploma se află la ei), adeverința pentru susținerea 
examenului de licență, copie după toate documentele solicitate la momentul 
înscrierii online, inclusiv pozele. 

Încheierea contractului de școlarizare (la sediul facultății). 

https://admitere.ulbsibiu.ro/resources/front/img/ulbs/Ghid-Confirmare-loc.pdf
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ATENȚIE: Dosarul va fi completat în holul facultății. În sala de admitere (EM9) se va 
urca doar cu dosarul complet, pentru validarea acestuia. 

Model completare dosar: 
http://economice.ulbsibiu.ro/admitere/pdfs/model_dosar.pdf 
 
Felicitări, ne vedem la cursuri! 

http://economice.ulbsibiu.ro/admitere/pdfs/model_dosar.pdf

