
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE LICENTA  
 
 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza căr ţii de 
identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în 

metodologia proprie de admitere. Înscrierea se poate face, în numele 
candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură 

 
 
1. Înscrierea  candidaţilor  se  face  pe  domenii  de  licenţă  la  sediul  facultăţii,  în 

perioadele anunţate. 
2. Înscrierea la concursul de admitere se face persona l de către candidat , pe 

baza cărții de identitate / pașaportului sau de către o altă persoană, în numele 
candidatului, pe bază de procură notarială. 

3. Actele necesare la înscriere sunt: 
- CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se obţine la înscriere de la comisia de înscriere) 
- DECLARAȚIE DE  CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND  PRELUCRAREA DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL (GDPR) (se obţine la înscriere de la comisia de 
înscriere) 

- DIPLOMA DE BACALAUREAT sau diplomă 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 promoţiei 2019 pot prezenta în locul 
diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează 
media generală de  bacalaureat, cât şi  notele obţinute la probele susţinute, 
precum  şi  foaia  matricolă  (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). 

- CERTIFICATUL DE NAŞTERE în copie legalizată; 
- FOTOCOPIE după actul de identitate; 
- ADEVERINŢĂ  MEDICALĂ  TIP;  pentru  înscrierea  la  domeniul  EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI SPORT, candidaţii vor prezenta ADEVERINŢĂ MEDICALĂ (inclusiv  
E.K.G.), vizată de Dispensarul medico-sportiv. 

- 3 FOTOGRAFII tip buletin de identitate; 
- ADEVERINŢĂ din care să rezulte calitatea de student integralist în sesiunea de 

vară, pentru studenţii la a doua specializare, chiar dacă înscrierea se face 
pentru admiterea de toamnă; 

- 1 DOSAR PLIC ; 
- CHITANŢĂ  DE  PLATĂ  A  TAXEI  DE  ÎNSCRIERE  pentru  organizarea  şi 

desfăşurarea concursului de admitere, conform Hotărârii Senatului Universităţii 
"LUCIAN BLAGA" din Sibiu. 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 RON și se plătește o 
singură dată, indiferent de numărul de înscrieri la specializarile din facultate. 

Observa ţie: Beneficiază de scutire la plata taxei de înscriere candidaţii care se 
încadrează în una din situațiile reglementate la art. 25 lin. (3) din Regulamentul de 
admitere al ULBS. 


