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Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea de Ştiinţe Economice  

Adresa: Str. Calea Dumbrăvii, nr. 17 

Sibiu, 550324, România 

e-mail: economice@ulbsibiu.ro 

http://economice.ulbsibiu.ro 

Etape pentru confirmarea locului bugetar la Facultatea 

de Științe Economice  

26 iulie - 28 iulie 2017 între 9,00 - 15,00 

29 iulie 2017 între 9,00 -13,00 

LOCAȚIE: Facultatea de Științe Economice (str. Calea Dumbrăvii, nr. 

17, Sibiu) 

PASUL 1: Completarea dosarului de înscriere cu documentele în original 

(diploma de bac, diploma de licență/ adeverința de licență, etc) 

PASUL 2: Completarea fișei de înscriere în anul I 

PASUL 3: Completarea unei cereri pentru loc în cămin (dacă este cazul) 

PASUL 4: Plata taxei de înmatriculare – 25 lei 
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Facultatea de Ştiinţe Economice  
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Etape pentru confirmarea locului cu taxă la Facultatea 

de Științe Economice 

26 iulie - 28 iulie 2017 între 9,00 - 15,00 

29 iulie 2017 între 9,00 - 13,00 

LOCAȚIE: Rectoratul ULBS - DGA (Bulevardul Victoriei, nr. 10, Sibiu 

PASUL 1: Plata primei tranșe din taxa de școlarizare (1.180 lei pentru 

programele de licență, sau 1.440 lei pentru programele de master) se 

realizează la casieria ULBS. 

LOCAȚIE: Facultatea de Științe Economice (str. Calea Dumbrăvii, nr. 

17, Sibiu) 

PASUL 2: Completarea dosarului de înscriere cu documentele în original 

(diploma de bac, diploma de licență/ adeverința de licență, etc) și cu copia 

chitanței pentru prima tranșă din taxa de școlarizare (40% din taxa de 

școlarizare) 

PASUL 3: Încheierea contractului de școlarizare 

PASUL 4: Completarea fișei de înscriere în anul I 

PASUL 5: Completarea unei cereri pentru loc în cămin (dacă este cazul) 

PASUL 6: Plata taxei de înmatriculare – 25 lei 
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Etape pentru confirmarea locului pentru candidații 

aflați în așteptare la Facultatea de Științe Economice 

26 iulie - 28 iulie 2017 între 9,00 - 15,00 

29 iulie 2017 între 9,00 - 13,00 

LOCAȚIE: Rectoratul ULBS - DGA (Bulevardul Victoriei, nr. 10, Sibiu) 

PASUL 1: Plata primei tranșe din taxa de școlarizare (1.180 lei pentru 

programele de licență, sau 1.440 lei pentru programele de master) se 

realizează la casieria ULBS. 

Notă: Achitarea primei tranșe condiționează participarea la procesul de 

glisare. Candidații aflați pe locurile în așteptare vor intra în procesul de 

glisare și vor ocupa un loc în funcție de opțiunile exprimate la admitere. În 

cazul în care candidatul ocupă un loc bugetat sau media nu îi permite 

ocuparea unui loc, taxa plătită va fi returnată. 

LOCAȚIE: Facultatea de Științe Economice (str. Calea Dumbrăvii, nr. 

17, Sibiu) 

PASUL 2: Completarea dosarului de înscriere cu documentele în original 

(diploma de bac, diploma de licență/ adeverința de licență, etc) și cu copia 

chitanței pentru prima tranșă din taxa de școlarizare (40% din taxa de 

școlarizare)  

PASUL 3: Completarea cererii de menţinere în concurs şi de participare la 

procesul de glisare (model de cerere există la facultate)
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Etape pentru confirmarea locului la 

Facultatea de Științe Economice 
- pentru locurile finanțate de compania KeepCalling 

la specializarea Marketing cu taxă - 

26 iulie - 28 iulie 2017 între 9,00 - 15,00 

- 29 iulie 2017 între 9,00 - 13,00 

Pentru candidații admiși pe locurile  cu  taxă la specializarea 

Marketing cu nr. crt. pe lista de admitere de la 1-15. 
LOCAȚIE: Facultatea de Științe Economice (str. Calea Dumbrăvii, nr. 17, 

Sibiu) 

PASUL 1: Completarea dosarului de înscriere cu documentele în 

original (diploma de bac, diploma de licență/ adeverința de 

licență, etc) 

PASUL 2: Completarea fișei de înscriere în anul I 

PASUL 3: Completarea unei cereri pentru loc în cămin (dacă este 

cazul) 

PASUL 4: Plata taxei de înmatriculare – 25 lei


