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Criterii de admitere și condiții speciale 2017 - FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE 

Aprobate în şedinţa Consiliului Facultății din data de 27.03.2017 

 

1. CONSIDERAŢII GENERALE  
1.1. Concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Economice se desfăşoară potrivit 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de 
studii ale Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, pentru anul universitar 2017-2018 (numit în 
continuare Regulament de admitere al ULBS), cu elementele specifice definite prin prezentele 
norme, aprobate de Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice. 

1.2. Facultatea de Ştiinţe Economice organizează concurs de admitere pentru fiecare 
ciclu de studii universitare, prin concurs, pentru formele de învăţământ – licenţă şi master -, în 
baza regulamentului de admitere al ULBS şi a reglementărilor legale în vigoare, potrivit 
Anexei 1 - Oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice în anul universitar 
2017-2018. Pentru ciclul universitar de licenţă admiterea se organizează pe domenii, la 
programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate în cadrul ULBS, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru ciclul de studii universitare de masterat admiterea 
se realizează la programele de studii legal înfiinţate în cadrul ULBS, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. Datele care se solicită tuturor candidaţilor la admitere sunt menționate în 
Anexa 2 - Date privind candidatul.  

1.3. Admiterea la Facultatea de Ştiinţe Economice se face în ordinea descrescătoare a 
mediilor generale obţinute de candidaţi astfel: 

● pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat (la IF - Învăţământul cu Frecvenţă); 
● pe locuri cu taxă (la IF); 
● pe locuri cu taxă (la învăţământul la distanţă şi frecvenţă redusă – ID/IFR). 

1.4. Media generală de admitere la programele de licență este egală cu media de 
promovare a examenului de bacalaureat.  
Media generală de admitere la programele de masterat se calculează pe baza mediei 
examenului de finalizare a studiilor universitare de licență (75%) și a rezultatelor obținute la 
proba scrisă - examen tip grilă (25%).  
Suplimentar, candidații care se înscriu pentru programele de studii desfășurate în limba 
engleză (Administrarea afacerilor în limba engleză – program de licență și Managementul 
afacerilor în limba engleză – program de master), vor susține obligatoriu o probă de 
competență lingvistică eliminatorie (engleză), notată cu admis/respins.1 Proba de 
competență lingvistică va fi susținută în data de 24 iulie 2017 orele 14:00 (în sesiunea de 
admitere – iulie 2017) și în data de 09 septembrie 2017 orele 10:00 (în sesiunea de 
admitere – septembrie 2017, dacă mai rămân locuri disponibile la aceste programe de studiu). 
La această probă, se vor recunoaşte certificatele lingvistice menționate în Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universităţii 
„Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2017-2018, Anexa 2 -  Echivalarea 
certificatelor lingvistice. 

                                                           
1
 Conform Ordinul MENCS Nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de 

studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat. 
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1.5. Dosarele întocmite de candidaţi vor conţine următoarele documente: 
● fișă de înscriere și declarație completată de candidat conform modelului Facultăţii de Ştiinţe 

Economice (care va fi listată la punctul de înscriere);  
● diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original / copie legalizată (Ia notar) / 

copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în 
acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății; absolvenţii de liceu care 
au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 sau în sesiunea august 
– septembrie 2017, pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de 
liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de 
liceu şi notele obţinute la probele susţinute; 

● certificatul de naştere, - original plus copie – originalul este necesar pentru confirmarea 
copiei la înscriere şi nu va fi reţinut de facultate; 

● carte de identitate, original plus copie – originalul este necesar pentru confirmarea copiei la 
înscriere şi nu va fi reţinut de facultate; 

● adeverinţă medicală; 
● trei fotografii tip buletin de identitate; 
● chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concusului de 

admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (o singură taxă 
indiferent de numărul opţiunilor la admiterea din cadrul facultăţii); 

● adeverinţa de înscriere la prima facultate, certificată de secretariatul facultăţii la care a făcut 
prima înscriere, pentru candidaţii înscrişi la două facultăţi din ULBS şi alte universităţi din 
ţară; 

● adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la prima specializare (student pe locuri 
subvenţionate de la bugetul de stat sau student pe locuri cu taxă), pentru studenţii care 
candidează pentru un al doilea program de studii de licenţă/master; 

● diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru absolvenţii care doresc să 
urmeze un program de master sau o a doua specializare, în original / copie legalizată (Ia 
notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții 
desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății, sau 
adeverinţă pentru promoţia 2017. Pentru absolvenţii de programe de studii ale 
universităţilor private din ţară se solicită, în prealabil, avizul departamentului juridic 
din cadrul ULBS, indiferent de forma de şcolarizare pentru care candidează; 

● certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de 
MEN (doar pentru candidaţii străini care doresc să urmeze programe de studii în limba 
română)  

● dosar plic; 
● 15 plicuri A5 timbrate şi autoadresate, după caz (doar pentru candidaţii la învăţământul 

la distanţă şi cu frecvenţă redusă). 
1.6. Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul statului, 

au obligaţia, ca la confirmarea locului să prezinte, după caz, diploma de bacalaureat şi/sau 
diploma de licenţă, în formă originală. 

1.7. Taxele de înscriere la concursul de admitere, precum şi taxele de înmatriculare şi 
taxele de studii sunt conform celor aprobate de senatul universității. De asemenea, 
Regulamentul de admitere al ULBS prevede categoriile de candidaţi scutiţi de la taxa de 
înscriere. Totodată, beneficiază de reducere a taxei de admitere candidaţii care prezintă la 
înscriere, voucher-ul primit ca urmare a participării la activităţile desfăşurate de facultate 
adresate elevilor). 

1.8. Admiterea candidaţilor proveniţi din Republica Moldova precum și a celor de etnie rromă 
se efectuează potrivit Regulamentului de admitere al ULBS, pe locurile special alocate de 
MEN instituţiei în acest sens. 
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1.9. Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II şi III, 
menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale, naționale și concursurile naționale și 
internaționale școlare recunoscute de MEN și publicate pe site-ul http://www.edu.ro/  
beneficiază de dreptul de a ocupa un loc subvenţionat de la buget, fără concurs. 
 

 
2. PREVEDERI SPECIFICE 

 
A. Admiterea la studii universitare de licență forma de școlarizare IF – Învățământ cu 

Frecvență 

2.1. Sesiuni de admitere 

Pentru forma de şcolarizare IF licenţă, concursul de admitere se desfăşoară în două sesiuni: 

Nr. 

crt. 
Perioada Program Activitatea 

sesiunea de vară (luna iulie 2017) 

1. 18 - 23 iulie 2017 9:00 – 15:00 Înscrierea candidaţilor 

2. 24 iulie 2017 14:00 

Proba de competență lingvistică eliminatorie 

(engleză) – pentru candidații înscriși la programul 

de studii desfășurat în limba engleză2  

3. 24 - 25 iulie 2017 - 

Anunţarea rezultatelor parţiale (liste Admişi Buget, 

Admişi cu taxă, Admişi în aşteptare), rezolvarea 

contestaţiilor 

4. 
26 – 28 iulie 2017 

29 iulie 2017 

9:00 – 15:00 

9:00 – 13:00 

 

Confirmare locuri, pentru candidaţii admişi pe 

locuri bugetare (lista AB), pe locuri cu taxă (lista 

AT) şi candidaţi admişi în aşteptare (listele AAB şi 

AA) 

5. 31 iulie 2017 - 

Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau 

disponibilizate ca urmare a neconfirmării (glisare) 

şi afişarea listelor finale AB, AT 

sesiunea de toamnă (luna septembrie 2017) 

pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2017 

1. 5 - 8 septembrie 2017 9:00 – 15:00 Înscrierea candidaţilor 

2. 9 septembrie 2017 10:00 Proba de competență lingvistică eliminatorie 

(engleză) – pentru candidații înscriși la programul 

                                                           
2
 Administrarea afacerilor in limba engleză – program de studii de licență, 3 ani; Managementul afacerilor în limba engleză – program de studii în 

limba engleză, 2 ani. 

http://www.edu.ro/
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de studii desfășurat în limba engleză 

3. 11 septembrie 2017 
- Anunţarea rezultatelor parţiale (Admişi cu taxă, 

Admişi în aşteptare), rezolvarea contestaţiilor 

4. 
12 - 15 septembrie 2017 

16 septembrie 2017 

9:00-15:00 

9:00-13:00 

Confirmare locuri, pe locuri cu taxă (lista AT) şi 

candidaţi admişi în aşteptare (AA) 

5. 18 septembrie 2017 - Afişarea listelor finale AB, AT 

 

 

2.2. Număr de locuri propuse la concurs (bugetate și cu taxă) 

Nr. 

crt. 

Domeniul  

de licenţă 
Programul de studii universitare de licenţă  

Capacitatea de  

şcolarizare  

1. Finanţe Finanţe și bănci 125 

2. Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 75 

3. Management Management 75 

4. Administrarea 

afacerilor 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor 120 

 

 

Administrarea afacerilor-în limba engleză (Business 

Administration) 

50 

5. Marketing Marketing 50 

TOTAL: 495 

 

2.3. Procedura de înscriere 

2.3.1. Înscrierea candidaţilor se face la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, în perioadele 
precizate la capitolul 2 punctul 2.1. 

2.3.2. Candidaţii vor întocmi un dosar cu documentele specificate la Capitolul 1 punctul 1.5. 
2.3.3. Pentru toate domeniile de licenţă ale profilului economic, pe cererea de înscriere 

candidaţii vor indica un anumit domeniu de licenţă (după caz, o anumită 
specializare), care reprezintă prima opţiune. În continuare, într-o ordine dorită de 
candidat pot fi precizate opţiuni pentru celelalte domenii de licenţă (după caz, 
specializări). Indiferent de numărul opțiunilor exprimate de un candidat, se achită o singură 
dată taxa de admitere. 

2.3.4. Pentru fiecare opţiune se va face precizarea: “fără taxă”, “cu taxă” sau ambele 
posibilităţi. 
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2.3.5. Au dreptul de a se înscrie în învăţământul universitar fără susţinerea concursului 
de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă, în cadrul numărului de locuri 
scoase la concurs, candidaţii care îndeplinesc condiţiile precizate la capitolul 1 punctul 1.9. 
Absolvenţii de liceu care se încadrează în prevederile paragrafului menționat anterior:  

▪ se vor înscrie conform calendarului de admitere la sediul facultăţii şi vor depune 
în dosar, suplimentar, documente din care să rezulte distincțiile sau premiile 
obținute;  

▪ vor confirma, conform calendarului, cu depunerea actelor în original, pentru a 
ocupa un loc finanţat de la bugetul de stat.  

2.4. Clasificarea candidaților 

2.4.1. După încheierea înscrierilor, Comisia de admitere procedează la clasificarea 
candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor şi a opţiunilor exprimate în fişa de 
înscriere, în raport cu numărul de locuri ale specializărilor respective, utilizându-se sistemul 
de glisare.  

2.4.2. Media generală de admitere este egală cu media generală a examenului de 
bacalaureat, conform Regulamentului de admitere al ULBS şi a normelor aprobate de 
Consiliul Facultăţii. 

2.4.3. În cazul unor medii generale de admitere egale se aplică o procedură de 
departajare conform normelor aprobate de Consiliul Facultăţii, după următorul sistem de 
departajare: 
a. Nota obţinută la prima proba scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție 

de profilul liceului absolvit. 
b. Nota obţinută la a doua proba scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție 

de profilul liceului absolvit. 
Criteriile de departajare sunt prezentate în ordinea descrescătoare a importanţei în 

procesul de selecţie. 

2.4.4. În baza mediilor de admitere şi a opţiunilor candidaţilor se întocmesc următoarele liste: 
a. lista candidaţilor admişi pe locurile cu subvenţie de la bugetul de stat (AB), pe 

domenii de licenţă şi specializări, ordonată descrescător după media generală de 
admitere; 

b. lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (AT), pe domenii de licenţă şi specializări, 
ordonată descrescător după media generală de admitere; 

c. lista candidaţilor care sunt în aşteptare exclusiv pentru locuri bugetare, care pot 
ocupa un loc bugetar în limita locurilor disponibilizate în urma glisării (AAB), 
ordonată descrescător după media generală de admitere – pe care se regăsesc doar 
candidaţii care au exclusiv opţiune fără taxă. 

d. lista candidaţilor care sunt în aşteptare, care pot ocupa un loc bugetar sau cu 
taxă în limita locurilor disponibilizate (AA), ordonată descrescător după media 
generală de admitere – pe care se regăsesc candidaţii care au opţiune fără taxă şi cu 
taxă. 
Dacă pe ultimul loc al listei AB sau AT, sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie, 

aceştia se departajează fiind declarat admis numai primul candidat astfel 

clasificat. 

Ocuparea locurilor subvenționate de la buget 

2.4.5. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetare (lista AB) trebuie să confirme 
ocuparea locului prin depunerea cererii tip de confirmare, în perioada 26 iulie 2017 – 
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29 iulie 2017, la secretariatul Facultății de Ştiinţe Economice. La confirmare se depune, 
dacă nu există la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original. 

2.4.6. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu subvenţie de la bugetul de stat, care sunt 
deja studenţi la altă facultate/specializare, la confirmarea locului, trebuie să prezinte în 
scris şi opţiunea privind specializarea pe care o urmează în regim bugetar. Dacă 
această opţiune este pentru Facultatea de Ştiinţe Economice, atunci aceştia depun şi 
diploma de bacalaureat în original. Dacă aceşti candidaţi optează pentru regimul cu taxă la 
Facultatea de Ştiinţe Economice, locurile bugetare eliberate rămân în concurs intrând în 
procedura de glisare conform precizărilor din capitolul 2.5. art.6. 

2.4.7. Candidaţii admişi în regim bugetar în sesiunea de vară la Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi la altă specializare din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sau la altă 
universitate care doresc să urmeze în paralel cele două specializări, trebuie să urmeze 
procedura prevăzută în paragraful anterior (cap. 2.5., art. 2), referitoare la studenţii la a 
doua facultate.  

2.4.8. Candidaţii care nu confirmă ocuparea locului prin depunerea cererii tip de 
confirmare şi a diplomei de bacalaureat în original, în perioada 26 – 29 iulie 2017, cu 
ultimul termen 29 iulie 2017, orele 13:00, se consideră retraşi şi pierd locul ocupat 
prin concurs.  

2.4.9. Pentru a putea participa la procesul de glisare candidaţii menţionaţi în lista candidaţilor 
în aşteptare exclusiv pentru locuri bugetare (AAB), trebuie să depună în acelaşi interval 
perioada 26 – 29 iulie 2017, cu ultimul termen 29 iulie 2017, orele 13:00, cererea tip de 
confirmare şi să depună la dosar şi diploma de bacalaureat în original. 

2.4.10. La data de 31 iulie 2017 Comisia de admitere realizează definitivarea listelor 
candidaţilor admişi pe locurile cu subvenţie de la bugetul de stat (lista AB), printr-o 
procedură de glisare. De pe listele iniţiale sunt eliminaţi candidaţii care au pierdut sau au 
eliberat locul, fiind incluşi, pentru completarea locurilor, în ordine descrescătoare candidaţii 
de pe listele AT, AA și AAB, care au depus o cerere pentru ocuparea unui loc bugetar 
sau cu taxă. După efectuarea acestor operaţiuni, la data de 31 iulie 2017, se va afişa o 
listă finală AB - candidaţi admişi cu subvenţie de la buget. 

2.4.11. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu subvenţie de la bugetul de stat după 
procedura de glisare trebuie să depună o cerere tip până la o dată care se va preciza 
pe listele AB afișate după realizarea operaţiei de glisare. La depunerea cererii, se 
prezintă pentru a fi inclusă în dosar diploma de bacalaureat în original, în cazul în 
care aceasta nu există deja în dosarul de înscriere. 

2.4.12. Toţi candidaţii admişi pe locurile subvenţionate de la buget care au dreptul limitat la 
subvenţie trebuie să declare acest fapt pe fişa de înscriere la facultate, menţionând 
facultatea la care au beneficiat de o parte a subvenţiei şi numărul de ani. 
 

2.5. Ocuparea locurilor cu taxă 

2.5.1. Ocuparea locurilor cu taxă la cursurile de IF, la toate specializările, se face în ordinea 
descrescătoare a mediilor generale de admitere. 

2.5.2. Candidaţii declaraţi admişi în regim cu taxă trebuie: 
▪  să achite prima tranşă (40%) din taxa anuală de şcolarizare, la Casieria 

Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, în perioada 26 – 29 iulie 2017, cu ultimul 
termen 29 iulie 2017, orele 13:00; 

▪  să depună o cerere tip de confirmare însoţită de o copie după chitanţa care 
atestă achitarea primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare perioada 26 – 29 
iulie 2017, cu ultimul termen 29 iulie 2017, orele 13:00, la secretariatul Facultăţii 
de Ştiinţe Economice şi, dacă nu există la dosarul de admitere, să depună diploma de 
bacalaureat în original; 
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▪  să semneze un Contract de şcolarizare cu universitatea la secretariatul Facultăţii 
de Ştiinţe Economice. 

2.5.3. Candidaţii care nu respectă condiţiile prevăzute la art. 1.6, până la data de mai 
sus, se consideră retraşi din concurs. 

2.5.4. După efectuarea procedurii de glisare, la data de 31 iulie 2017 se va afişa o listă 
finală AT (candidaţi admişi în regim cu taxă). 

2.6. Candidații aflați pe lista de așteptare (AA) 

2.6.1. Candidaţii aflaţi pe lista de aşteptare exclusiv pentru locuri bugetare (AAB) sau pe 
lista celor care pot ocupa un loc bugetar sau cu taxă (AA), şi care doresc să participe la 
glisare (în măsura locurilor disponibilizate) trebuie să depună în perioada 26 – 29 iulie 
2017, cu ultimul termen 29 iulie 2017, orele 13:00, la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice cererea de confirmare. Cu această ocazie se depune, dacă nu există la 
dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original sau, după caz, documente 
din care să rezulte universitatea/facultatea la care este diploma în cazul studenților 
care urmează simultan două specializări. 

2.6.2. Concomitent cu depunerea cererii de confirmare pentru locurile cu taxă, candidaţii 
vor achita prima tranşă din taxa de şcolarizare (perioada 26 – 29 iulie 2017, cu ultimul 
termen 29 iulie 2017, orele 13:00), la Casieria Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, şi 
vor semna un Contract de şcolarizare cu universitatea la secretariatul Facultăţii de 
Ştiinţe Economice. 

2.6.3. Candidaţii aflaţi pe listele de aşteptare (AA) care nu confirmă locul, nu depun 
diploma de bacalaureat în original şi/sau nu achită taxa de şcolarizare până la data 
de 29 iulie 2017 orele 13:00 se consideră retraşi. Candidaţii aflaţi pe lista de aşteptare 
exclusiv pe locuri bugetare (AAB) care nu confirmă şi nu depun diploma de 
bacalaureat în original până la data de 29 iulie 2017 orele 13:00 se consideră retraşi. 

2.6.4. Candidaţii aflaţi pe listele de aşteptare (AAB şi AA) care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 2.7 aliniatele 1 şi 2 vor intra în procedura de glisare care are loc în 
data de 31 iulie 2017. 

2.6.5. În urma elaborării listelor finale din data de 31 iulie 2017 (AB şi AT) candidaţilor 
aflaţi pe listele de aşteptare AA, înscrişi conform condiţiilor prevăzute la art. 1 şi art. 
2 din prezentul capitol, care nu vor reuşi să ocupe un loc cu taxă, li se va restitui 
prima tranşă din taxa de şcolarizare achitată în perioada 27 – 31 iulie 2017. 

 

B. Admiterea la masterat şi forma de învăţământ IF 

 

2.7. Sesiunea de admitere 

Pentru forma de şcolarizare IF master, concursul de admitere se desfăşoară în două sesiuni: 

Nr. 

crt. 
Perioada Program Activitatea 

sesiunea de vară (luna iulie 2017) 

1. 20 – 23 iulie 2017 9:00 – 15:00 Înscrierea candidaţilor 

2. 24 iulie 2017 14:00 Proba de competență lingvistică eliminatorie 

(engleză) – pentru candidații înscriși la programele 
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de studii desfășurate în limba engleză 

3. 24 iulie 2017 17:00 
Proba scrisă (test grilă) în limba română/în limba 

engleză 

4. 24-25 iulie 2017 - 

Anunţarea rezultatelor parţiale (liste Admişi Buget, 

Admişi cu taxă, Admişi în aşteptare), rezolvarea 

contestaţiilor 

5. 
26 – 28 iulie 2017  

29 iulie 2017 

9:00 – 15:00 

9:00 – 13:00 

 

Confirmare locuri, pentru candidaţii admişi pe locuri 

bugetare (lista AB), pe locuri cu taxă (lista AT) şi 

candidaţi admişi în aşteptare (listele AAB şi AA) 

5. 31 iulie 2017 - 

Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau 

disponibilizate ca urmare a neconfirmării (glisare) şi 

afişarea listelor finale AB, AT 

 

Nr. 

crt. 
Perioada Program Activitatea 

sesiunea de toamnă (luna septembrie 2017) 

pentru eventualele locuri cu taxă rămase neocupate în sesiunea iulie 2017 

1. 5 - 8 septembrie 2017 9:00 – 15:00 Înscrierea candidaţilor 

2. 9 septembrie 2017 10:00 

Proba de competență lingvistică eliminatorie 

(engleză) – pentru candidații înscriși la programele 

de studii desfățurate în limba engleză 

3. 9 septembrie 2017 12:00 
Proba scrisă (test grilă) în limba română/în limba 

engleză 

4. 10-11 septembrie 2017 - 
Anunţarea rezultatelor parţiale (Admişi cu taxă, 

Admişi în aşteptare), rezolvarea contestaţiilor 

5. 
12 - 15 septembrie 2017 

16 septembrie 2017  

9:00-15:00 

9:00-13:00 

Confirmare locuri, pe locuri cu taxă (lista AT) şi 

candidaţi admişi în aşteptare (AA) 

6. 18 septembrie 2017 - Afişarea listelor finale AB, AT 
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2.8. Număr de locuri propuse la concurs (bugetare și cu taxă) 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

de master 
Programul de studii universitare de master 

Capacitatea 

de 

şcolarizare  

1. 

Administrarea 

afacerilor 

Administrarea afacerilor în turism şi servicii 60 

 

 

Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei 60 

2. Finanțe Management financiar și bancar internațional 60 

3. Contabilitate Expertiză contabilă şi audit 50 

4. 

Management 
Managementul afacerilor-în limba engleză (Business 

Management) 

50 

 

 

Management Educațional 50 

Total 330 

 

2.9. Procedura de înscriere 

2.9.1. Pentru studiile de masterat, candidaţii trebuie să dețină și să depună în dosarul de 
înscriere o diplomă de licenţă (sau adeverinţă de absolvire pentru promoţia 2017) 
eliberată de instituţii de învăţământ superior (de stat sau particulare) acreditate de MEN, 
pentru programe de studii autorizate sau acreditate de ARACIS. Pentru absolvenţii de 
programe de studii oferite de universităţile private din ţară se solicită, în prealabil, 
avizul departamentului juridic din cadrul ULBS, indiferent de forma de şcolarizare 
pentru care candidează; 

2.9.2. Candidaţii vor întocmi un dosar cu documentele specificate la Capitolul 1 punctul 5. 
2.9.3. Pentru toate specializările aferente studiilor universitare de masterat, pe cererea de 

înscriere candidaţii vor indica o primă opţiune/specializare. În continuare, într-o 
ordine dorită de candidat pot fi precizate opţiuni pentru celelalte specializări. 

2.9.4. Pentru fiecare opţiune se va face precizarea: “fără taxă”, “cu taxă” sau ambele 
posibilităţi. 

 

2.10. Clasificarea candidaților 

2.10.1. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi 
opţiunilor candidaţilor în limita locurilor subvenţionate de la bugetul statului şi/sau cu taxă. 

2.10.2. Media generală de admitere se determină pe baza mediei  generale la examenul de 
licență și a notei obținute la proba scrisă,  conform Regulamentului de admitere al 
ULBS şi a normelor aprobate de Consiliul Facultăţii, după formula: 
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Media generală de admitere = 0,75 x Media la examenul de licență + 0,25 x Nota la 
proba scrisă 
Tematica și bibliografia pentru proba scrisă sunt prezentate în Anexa nr. 3 a prezentului 
document.  

2.10.3. Candidații care și-au exprimat pe fișa de înscriere doar opțiuni pentru programele în 
limba română vor susține proba scrisă (test grilă) în limba română. Candidații care își 
exprimă pe fișa de înscriere doar opțiuni pentru programul în limba engleză vor susține, în 
plus față de testul de competență lingvistică, proba scrisă (test grilă) în limba engleză. 
Candidații care au opțiuni atât pentru programele în limba română cât și pentru programul 
în limba engleză vor susține proba scrisă (test grilă) atât în limba română cât și în limba 
engleză.   

2.10.4. În cazul în care vor fi două sau mai multe medii de admitere de aceeaşi valoare se va 
trece la departajare în funcţie următoarele criterii: 

a)  Nota obţinută de candidat la susţinerea publică a lucrării de licenţă; 
b)  Media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat; 

2.10.5. Criteriile de departajare sunt prezentate în ordinea descrescătoare a importanţei în 
procesul de selecţie. 

2.10.6. În baza mediilor de admitere şi a opţiunilor candidaţilor se întocmesc următoarele liste: 
a) lista candidaţilor admişi pe locurile cu subvenţie de la bugetul de stat (AB), pe 

domenii şi specializări, ordonată descrescător după media generală de admitere; 
b) lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (AT), pe domenii şi specializări, 

ordonată descrescător după media generală de admitere; 
c) lista candidaţilor care sunt în aşteptare exclusiv pentru locuri bugetare, care 

pot ocupa un loc bugetar în limita locurilor disponibilizate în urma glisării 
(AAB), ordonată descrescător după media generală de admitere – pe care se 
regăsesc doar candidaţii care au exclusiv opţiune fără taxă. 

d) lista candidaţilor care sunt în aşteptare, care pot ocupa un loc bugetar sau cu 
taxă în limita locurilor disponibilizate (AA), ordonată descrescător după media 
generală de admitere – pe care se regăsesc candidaţii care au opţiune fără taxă şi 
cu taxă. 

2.10.7. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetare (lista AB) trebuie să confirme 
ocuparea locului prin depunerea cererii tip de confirmare, în perioada 26 - 29 iulie 
2017, la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice. La confirmare se depune, dacă 
nu există la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original. 

2.10.8. Candidaţii care nu confirmă locul până la data de mai sus, se consideră retraşi şi 
pierd locul ocupat prin concurs.  

2.10.9. Candidaţii declaraţi admişi în regim cu taxă (lista AT) trebuie să confirme 
ocuparea locului prin depunerea cererii tip de confirmare, în perioada 26 – 29 iulie 
2017, la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice. La confirmare se depune, dacă 
nu există la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original. 

2.10.10. În aceeaşi perioadă toţi candidaţii admişi în regimul cu taxă trebuie să semneze un 
Contract de şcolarizare cu universitatea şi să achite prima tranşă din taxa anuală de 
şcolarizare. 

2.10.11. Candidaţii care nu depun cererea de confirmare a locului şi/sau nu achită taxa de 
şcolarizare, până la data de mai sus, se consideră retraşi şi pierd locul cu taxă 
ocupat prin concurs. 

2.10.12. Candidaţii aflaţi pe listele de aşteptare (AAB şi AA), trebuie să confirme ocuparea 
locului prin depunerea cererii tip de confirmare, în perioada 26 - 29 iulie 2017, la 
secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice. La confirmare se depune, dacă nu există 
la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original. 

2.10.13. Concomitent cu depunerea cererii de confirmare, pentru locurile cu taxă, se va încheia 
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Contractul de şcolarizare şi se va achita prima tranşă din taxa de şcolarizare. 
2.10.14. Candidaţii aflaţi pe lista de aşteptare (AAB) care nu confirmă şi nu depun diploma 

de bacalaureat în original până la data de 29 iulie 2017 orele 13:00 se consideră 
retraşi. 

2.10.15. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul Regulament vor intra în 
procedura de glisare care are loc în data de 31 iulie 2017, cu excepția candidaților admiși 
pe un loc la buget sau cu taxă care își exprimă în scris dorința de a-și menține locul 
ocupat inițial și de a nu participa la glisare.  

În urma elaborării listelor finale din data de 31 iulie 2017 (AB şi AT) candidaţilor aflaţi pe listele de 
aşteptare AA, înscrişi conform condiţiilor prevăzute în prezentul capitol, care nu vor reuşi să ocupe 
un loc cu taxă, li se va restitui prima tranşă din taxa de şcolarizare achitată în perioada 26 – 29 
iulie 2017. 
 
 
 

C. Admiterea la studii de licenţă forma de învăţământ la distanţă (ID) 

2.11. Sesiuni de admitere 

Pentru forma de şcolarizare ID licenţă, sesiunea se desfăşoară în perioada: 

Nr. 

crt. 
Perioada Program Activitatea 

1. 02 mai – 14 septembrie 2017  9.00-15.00 Înscrierea candidaţilor 

2. 15 septembrie 2017 9.00-15.00 
Anunţarea rezultatelor parţiale; 

Primirea şi rezolvarea contestaţiilor; 

3. 16 – 24 septembrie 2017 9.00-15.00 Confirmare locuri  

4. 28 septembrie 2017 - Afişarea listelor finale  

2.12. Număr de locuri scoase la concurs (cu taxă) 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

de licenţă 
Programul de studii universitare de licenţă 

Capacitatea de 

şcolarizare  

1. 
Administrarea 

afacerilor 
Economia comerţului turismului şi serviciilor 125 

2. Finanţe Finanţe și bănci 125 

3. Contabilitate 
Contabilitate 

şi informatică de gestiune 
100 

4. Management Management 100 
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5. Marketing Marketing 100 

Total 550 

 

2.13. Procedura de înscriere 

2.13.1. Înscrierea candidaţilor se face la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Calea Dumbrăvii 
nr. 17, 550324, Sibiu, România, în perioadele precizate la capitolul 2 punctul 2.12. 

2.13.2. Candidaţii vor întocmi un dosar cu documentele specificate la Capitolul 1 punctul 1.5. 
2.13.3. Pentru toate domeniile de licenţă ale profilului economic, pe cererea de înscriere 

candidaţii vor indica un anumit domeniu de licenţă (după caz, o anumită 
specializare), care reprezintă prima opţiune. În continuare, într-o ordine dorită de 
candidat pot fi precizate opţiuni pentru celelalte domenii de licenţă (după caz, 
specializări). 

 

2.14. Clasificarea candidaților 

2.14.1. După încheierea concursului, Comisia de admitere procedează la clasificarea 
candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor şi a opţiunilor exprimate în fişa de 
înscriere, în raport cu numărul de locuri ale specializărilor respective, utilizându-se 
sistemul de glisare. 

2.14.2. Media generală de admitere este egală cu media generală a examenului de 
bacalaureat, conform Regulamentului de admitere al ULBS şi a normelor aprobate de 
Consiliul Facultăţii. 

2.14.3. În cazul unor medii generale de admitere egale se aplică o procedură de 
departajare conform normelor aprobate de Consiliul Facultăţii, după următorul sistem de 
departajare: 
a. Nota obţinută la prima proba scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție 
de profilul liceului absolvit. 
b. Nota obţinută la a doua proba scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcție 
de profilul liceului absolvit. 

2.14.4. Criteriile de departajare sunt prezentate în ordinea descrescătoare a importanţei în 
procesul de selecţie. 
 
 

D. Admiterea la masterat forma de învăţământ IFR 

 

2.15. Sesiuni de admitere 

Pentru forma de şcolarizare IFR master, sesiunea se desfăşoară în perioada: 

Nr. 

crt. 
Perioada Program Activitatea 

1. 02 mai – 14 septembrie 2017  9.00-15.00 Înscrierea candidaţilor 

2. 15 septembrie 2017 17:00 Examen scris (test grilă) 
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3. 15-16 septembrie 2017 - 
Anunţarea rezultatelor parţiale; Primirea şi 

rezolvarea contestaţiilor; 

4. 17 – 24 septembrie 2017 9.00-15.00 Confirmare locuri  

5. 28 septembrie 2017 - Afişarea listelor finale  

 

2.16. Număr de locuri scoase la concurs (cu taxă) 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

de master 
Programul de studii universitare de master 

Capacitatea de  

şcolarizare  

1. Administrarea 

afacerilor 

Administrarea afacerilor internaționale 50 

Administrarea afacerilor în turism şi servicii 40 

Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei 40 

2. Finanțe Finanțe 40 

3. Contabilitate Expertiză contabilă şi audit 50 

4. Management Managementul afacerilor  50 

Total 270 

 

2.17. Procedura de înscriere 

2.17.1. Pentru studiile de masterat, candidaţii trebuie să deţină diplomă de licenţă/adeverinţă 
de absolvire pentru promoţia 2017 eliberată de instituţii de învăţământ superior (de stat 
sau particulare) acreditate de MEN, pentru programe de studii autorizate sau acreditate 
de ARACIS.  

2.17.2. Candidaţii vor întocmi un dosar cu documentele specificate la Capitolul 1 punctul 5. 

2.18. Clasificarea candidaților 

2.18.1. După încheierea concursului, Comisia de admitere procedează la clasificarea 
candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor şi a opţiunilor exprimate în fişa de 
înscriere, în raport cu numărul de locuri ale specializărilor respective, utilizându-se 
sistemul de glisare. 

2.18.2. Media generală de admitere se determină pe baza mediei  generale la examenul de 
licență și a notei obținute la proba scrisă, conform Regulamentului de admitere al 
ULBS şi a normelor aprobate de Consiliul Facultăţii, după formula: 
Media generală de admitere = 0,75 x Media la examenul de licență + 0,25 x Nota la 
proba scrisă 
Tematica și bibliografia pentru proba scrisă sunt prezentate în Anexa nr. 3 a prezentului 
document.  
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2.18.3. În cazul în care vor fi două sau mai multe medii de admitere de aceeaşi valoare se va 
trece la departajare în funcţie de următoarele criterii: 

a)  Nota obţinută de candidat la susţinerea publică a lucrării de licenţă; 
b)  Media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat; 

2.18.4. Criteriile de departajare sunt prezentate în ordinea descrescătoare a importanţei în 
procesul de selecţie. 

 

3. DISPOZIȚII FINALE 

 

3.1. Pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţe Economice nu se recunosc concursurile de 
admitere susţinute în alte centre universitare, la alte universităţi sau la alte facultăţi din cadrul 
ULBS. 

3.2. Efectivul minim pentru o formaţie de studiu pe fiecare specializare pentru studiile 
universitare de licenţă este de 30 de studenţi, iar pentru studiile universitare de master este de 
20 de studenţi. În situaţia în care la finalizarea sesiunii de toamnă la anumite specializări nu 
vor exista efectivele minime, Comisia de admitere va proceda la redistribuirea candidaţilor 
declaraţi admişi, în funcţie de opţiunile exprimate de aceştia, la alte specializări la care s-au 
constituit formaţiile minime, în limita capacității de școlarizare a fiecărei specializări.  

3.3. În situația în care apar locuri bugetare libere după datele de afișare a listelor finale pe 
cele două sesiuni (iulie și septembrie) ca urmare a retragerii unor candidați sau a suplimentării 
numărului de locuri bugetare atribuite Facultății de Științe Economice, aceste locuri vor fi 
distribuite pe specializări de către comisia de admitere a Facultăţii de Ştiinţe Economice. 
Ulterior, pe baza acestor distribuiri, Comisia de admitere va proceda la glisarea candidaţilor 
declaraţi admişi cu taxă şi care au confirmat locul de pe locuri cu taxă pe locuri bugetare în 
cadrul specializării. 

3.4. Comisia de Admitere a Facultății de Științe Economice, cu aprobarea Comisiei Centrale 
de Admitere poate modifica graficul de desfășurare a admiterii (ex. prelungirea perioadei de 
înscriere), anunțând public modificările efectuate. 

 

 

 

Decan, 

conf. univ. dr. Silvia Mărginean 
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Anexa 1 Oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice în anul universitar 2017-2018 

Nr. crt. Domeniul Specializarea 

IF 

Studii de licenţă 

1. Administrarea afacerilor Economia comerţului turismului şi serviciilor 

Administrarea afacerilor – în limba engleză (Business Administration) 

2. Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 

3. Finanţe Finanţe și bănci 

4. Management Management 

5. Marketing Marketing 

Studii de master 

1. Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism şi servicii 

Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei 

2. Contabilitate Expertiză contabilă şi audit 

3. Finanțe Management financiar și bancar internațional 

4. Management 
Managementul afacerilor - în limba engleză (Business Management) 

Management educaţional 

IDIFR 

Studii de licenţă 

1. Administrarea afacerilor Economia comerţului turismului şi serviciilor 

2. Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 

3. Finanţe Finanţe și bănci 

4. Management Management 

5. Marketing Marketing 

Studii de master 

1. Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor internaționale 
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Administrarea afacerilor în turism şi servicii 

Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei 

2. Finanțe Finanțe 

3. Contabilitate Expertiză contabilă şi audit 

4. Management Managementul afacerilor  
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Anexa 2 - Date privind candidatul 

Datele solicitate de către secretariatul de admitere pentru fiecare candidat înscris la 

concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Economice. 

Nr. 

crt. 
Câmpuri Subcâmpuri Observaţii 

Secţiunea I.1 - Date personale ale candidatului1 cu cetăţenie română/străină 

1. 
Numele de familie la naştere (din 

certificatul de naştere) 
  

2. 

Numele de familie actual (după căsătorie, 

înfiere, modificare la cerere, dacă este 

cazul, conform actului doveditor) 

  

3. Prenumele   

4. Iniţialele tatălui/mamei2   

5. CNP3   

6. Data naşterii 

Anul  

Luna  

Ziua  

7. Locul naşterii 

Ţara de origine  

Judeţul/(Ţara4)  

Localitatea  

8. Sexul F/M  

9. Starea civilă5 

Căsătorit (ă)  

Necăsătorit (ă)  

Divorţat (ă)/Văduv (ă)  

10. Starea socială6 specială 
Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/Provenit din 

case de copii/Provenit din familie monoparentală 
 

11. Cetăţenia 

Româna, cu domiciliul în România/în străinătate  

Alte cetăţenii  

Cetăţenie anterioară, dacă este cazul  

12. Etnia7   
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13. 

Domiciliul stabil Ţara  

 Judeţul8/(Ţara9)  

 Oraşul/Comuna/Satul  

 
Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, 

sector) 10 
 

14. 

Actul de identitate/Documentul de 

călătorie11 
Seria  

 Numărul  

 Eliberat  

 Data eliberării  

 Perioada de valabilitate  

15. Alte date personale ale candidatului Telefon, adresa de e-mail  

16. 
Candidat care se încadrează în categoria 

persoanelor cu dizabilităţi 

Se bifează numai de persoanele aflate în această 

situaţie, pe bază de documente. 
 

Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului12 (absolvent de liceu) 

1. 

Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu Instituţia unde a absolvit  

 Ţara  

 Localitatea  

 Judeţul  

 Profilul/Domeniul  

 Durata studiilor  

 Anul absolvirii  

 Forma de învăţământ (zi/seral/FR/ID)  

2 

Datele de identificare ale diplomei 

Tipul (diplomă de bacalaureat sau echivalentă, pentru 

candidatul care a absolvit studii anterioare în 

străinătate) 

 

 Seria  

 Numărul  

 Emisă de  
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 Anul emiterii  

 Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii  

3. 

Alte observaţii (pentru cazurile în care 

candidatul a absolvit studii anterioare în 

străinătate) 

Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală 

relaţii internaţionale şi europene - acorduri 

bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior şi 

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 

Diplomelor din Ministerul Educaţiei Naționale și 

Cercetării Științifice) Nr./Seria actului de 

recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală 

relaţii internaţionale şi europene/Direcţia generală 

învăţământ superior şi Centrul Naţional de 

Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)13 

 

Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului14 (absolvent de ciclu de învăţământ universitar) 

1. 

Studiile universitare absolvite Ţara  

 Localitatea  

 Judeţul  

 Denumirea instituţiei de învăţământ superior  

 

 

Facultatea  

 Domeniul/Profilul  

 Programul de studii/Specializarea  

 Titlul obţinut  

 Forma de învăţământ (zi/FR/ID/seral)  

  

Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)  

Durata studiilor (număr de ani sau număr de 

semestre, după caz) 
 

Anul absolvirii  

2. Datele de identificare ale actului de studii 

Tipul - denumirea (diplomă/diplomă de 

licenţă/echivalentă/diplomă de master) 
 

Seria  

Numărul  

Emitentul  
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Anul emiterii  

Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte 

actul de studii 
 

3. Alte observaţii 

Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia 

generală relaţii internaţionale şi europene - acorduri 

bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior şi 

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 

Diplomelor) Nr./Seria actului de 

recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală 

relaţii internaţionale şi europene/Direcţia generală 

învăţământ superior şi Centrul Naţional de 

Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)15 

 

1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).  
2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală).  
3 Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini.  
4 Numai pentru candidaţii străini.  
5 Poate să nu fie declarată.  
6 Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială.  
7 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată).  
8 Numai pentru candidaţii români.  
9 Numai pentru candidaţii străini.  
10 Se solicită şi pentru studenţii străini.  
11 Documentul de călătorie - numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă 

cetăţenie decât UE/SEE).  
12 Pentru candidatul străin care vrea sa studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor 

anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, care permit înscrierea în învăţământul 

superior.  
13 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini.  
14 Se aplică şi pentru candidaţii străini.  
15 Idem 13. NOTĂ: Numerotarea secţiunilor I.1 şi I.3 corespunde celei care va fi utilizată în Registrul matricol unic. Secţiunea I.3.b se aplică şi pentru 

înscrierea la studiile universitare de master şi/sau doctorat.  
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Anexa 3 – Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă la concursul de admitere master  

2017 

 

TEMATICĂ 

ECONOMIE 

1. Economia şi ştiinţa economică 
2. Cererea 
3. Oferta 
4. Comportamentul consumatorului. Utilitatea economică 
5. Factorii de producţie 
6. Veniturile factorilor de producţie 
7. Costurile de producţie 
8. Tipuri de pieţe şi mecanismul de formare a preţului 
9. Externalităţi şi bunuri publice 
 

 MARKETING 

1. Politica de produs 
2. Politica de preț 
3. Politica de distribuție 
4. Politica promoțională 
 

CONTABILITATE FINANCIARĂ 

1. Contabilitatea capitalului. 
2. Contabilitatea activelor imobilizate. 
3. Contabilitatea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie. 
4. Contabilitatea terţilor. 
5. Contabilitatea trezoreriei. 

6. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi a rezultatului exerciţiului financiar. 
7. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale. Aprobarea, semnarea şi publicarea 

situaţiilor financiare anuale. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar. 

 

FINANŢE 

1. Finanţele firmei. Structura capitalurilor şi echilibrul bilanţier 
2. Decizia de finanţare a firmei 
3. Politica de investire la nivel de firmă 
4. Rentabilitatea firmei 

5. Riscurile fundamentale în organizaţiile actuale 
 

MANAGEMENT 

1. Fundamente teoretice ale managementului  
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2. Firma, întreprinzătorul si mediul ambiant  
3. Strategia și managementul strategic al firmei 
4. Sistemul decizional  

5. Sistemul informaţional-managerial 
6. Sistemul organizatoric  
7. Sistemul metodologic managerial  
8. Sistemul managementului resurselor umane  
9. Cultura organizaţională  
10. Managerii, leaderii şi leadershipul  
11. Competitivitate, eficacitate, eficienţă şi benchmarking in managementul firmei  

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 
1. Balteş  N., Ciuhureanu A., Contabilitate financiară, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din 

Sibiu, ISBN 978- 606-12-1133-3, 2015; 
2. Kotler P., Keller K.L., Managementul marketingului, Editura Teora, București, 2008; 
3. Nicolescu, O., Verboncu, I. Managementul organizaţiei, Ed. Economică, Bucureşti, 2007;  
4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate,Monitorul Oficial al României nr. 963/30 decembrie 2014; 

5. Popescu D., coord.- Microeconomie, Sibiu, 2016; 
6. Stan Oprean C. - Finanţe - suport de curs, Sibiu 2015. 

 

 

 

 

 

 


