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Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de 
admitere la programele de studii ale Facultății de Științe, 

pentru anul universitar 2015-2016 
 
 

A. PREVEDERI GENERALE  
 

1. Concursul de admitere la Facultatea de Ştiin ţe se desfăşoară în conformitate cu 
reglementările cuprinse în:  
- Prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 142, 151, 156, 158, 163, 172, 

174, 176, 199 şi 200; 
- Prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- Prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 
- Prevederile Legii nr.  441/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă;  
- În temeiul H.G.  nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit 

distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul 
preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de 
cercetare; 

- În temeiul H.G. nr. 1175 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi 
aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora;  

- În temeiul H.G. nr. 404/2006 organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 
masterat;  

- În temeiul H.G. nr. 567/2005 organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 
doctorat; 

- În temeiul H.G. nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare; 

- În temeiul H.G. nr. 676/28.06.08 privind structura institutiilor de invatamant superior 
din Romania; 

- În temeiul dispoziţiilor din Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 
3165/04.02.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 129 in 19.02.2015 privind Cadrul 
general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de 
licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2015-2016. 

- METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE 
ADMITERE ÎN ANUL 2015 la Universitatea “LUCIAN BLAGA” din Sibiu cu 
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elementele specifice definite prin prezentul regulament, aprobat de Consiliului 
Facultăţii de Ştiinţe în şedinţa din  19.01.2015.  

2. Facultatea de Ştiin ţe organizează Concurs de admitere la următoarele forme de 
învăţământ: 
- studii universitare de licență zi, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi pe 

locuri cu taxă de şcolarizare; 
- studii universitare de masterat zi, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi pe 

locuri cu taxă de şcolarizare; 
3. Candidaţii pentru concursul de admitere, pe forme de învăţământ, sunt absolvenţi de liceu 

cu examen de bacalaureat, studenţi şi absolvenţi/licenţiaţi ai colegiilor/facultăţilor de stat 
sau particulare. Aceştia trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi pot participa la 
concursul de admitere potrivit prevederilor din METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI 
DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL 2015 la ULBS. 
La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot participa şi cetăţenii statelor 
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 
Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, 
inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de 
către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de 
admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul 
de recunoaştere a studiilor. 

4. Domeniile de licenţă, specializările  şi cifrele de şcolarizare sunt prezentate în Anexa 3  
care face parte integrantă din acest Regulament.  

5. Probele de concurs pe domenii de licenţă şi modalitatea de calculare a mediei de admitere 
sunt prezentate în Anexa 3, iar programa de concurs pentru domeniul Educaţie fizică şi 
sport este prezentată în Anexa 4; anexele fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

6. Concursul se poate desfăşura în două sesiuni în perioada iulie – septembrie 2015. A doua 
sesiune de admitere se defăşoară, cu acordul comisiei de admitere a Facultăţii de Ştiinţe, 
în funcţie de numărul de locuri (bugetare şi cu taxă) la studiile de licenţă și masterat 
rămase neocupate după prima sesiune de admitere. Calendarul admiterii este detaliat 
astfel: 
a) Calendarul admiterii la studiile de licenţă pentru admiterea în anul I, toate 
domeniile: 
a1) Calendarul primei sesiuni de admitere la studiile de licenţă, forma de învăţământ 
zi (admiterea în anul I) 

Pentru toate domeniile de licenţă (cu excepţia domeniului Educaţie Fizică şi Sport) 
calendarul activităţilor de admitere este următorul:  
• 13 - 18 iulie 2015 ; 20 - 21 iulie 2015 înscrieri 
• 23 iulie 2015 afişarea listelor iniţiale  
• 23 iulie 2015 până la ora 14,00 perioadă de depunere a contestaţiilor  
• 24 iulie 2015 afişarea listelor iniţiale după rezolvarea contestaţiilor 
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• 27 - 30 iulie 2015 perioada de confirmare - locuri bugetate şi locuri cu taxă 
• 31 iulie 2015 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări - locuri bugetate şi 

cu taxă 
 

Confirmarea constă în completarea fişei de înscriere în anul I, semnarea contractului şi 
achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru studenţii cu taxă (înscriere în anul I); 
Atenţie: neconfirmarea în perioada stabilită duce la eliminarea candidatului din listele 
candidaţilor reuşiţi (de pe listele cu locurile bugetate şi locurile cu taxă);  
 
La domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT se aplică următorul calendar: 
• 13 - 18 iulie 2015 ;  20 - 21 iulie 2015 înscrieri 
• 22, 23 iulie 2015 probe practice  
• 24 iulie 2015 afişarea listelor iniţiale (nu se admit contestații la probele practice) 
• 27 - 30 iulie 2015 perioada de confirmare - locuri bugetate şi locuri cu taxă 
• 31 iulie 2015 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări - locuri  

bugetate şi cu taxă 
 

a2) Calendarul celei de a doua sesiuni de admitere (dacă comisia de admitere a 
Facultăţii de Ştiin ţe a decis desfăşurarea acesteia) la studiile de licenţă, forma de 
învăţământ zi (admiterea în anul I) 
Pentru toate domeniile de licenţă (cu excepţia domeniului Educaţie Fizică şi Sport) 
calendarul activităţilor de admitere este următorul: 
• 7 - 11 septembrie 2015 înscrieri  
• 14 septembrie 2015 afişarea listelor iniţiale 
• 14 septembrie 2015, ora 14,00 - perioadă de depunere a contestaţiilor 
• 15 septembrie 2015 afişarea listelor iniţiale după contestaţii 
• 16 - 17 septembrie 2015 perioada de confirmare 
• 18 septembrie 2015 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări 
Confirmarea constă în completarea fişei de înscriere în anul I, semnarea contractului şi 
achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru studenţii cu taxă (înscriere în anul I); 
Atenţie: neconfirmarea în perioada stabilită duce la eliminarea candidatului din listele 
candidaţilor reuşiţi (de pe listele cu locurile bugetate şi locurile cu taxă);  
 
La domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, se aplică următorul calendar: 

• 7 - 10 septembrie 2015 înscrieri  
• 11 septembrie 2015 probe practice 
• 14 septembrie 2015 afişarea listelor iniţiale (nu se admit contestații) 
• 16 - 17 septembrie 2015 perioada de confirmare 
• 18 septembrie 2015 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări 
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Confirmarea constă în completarea fişei de înscriere în anul I, semnarea contractului şi 
achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru studenţii cu taxă (înscriere în anul I); 
Atenţie: neconfirmarea în perioada stabilită duce la eliminarea candidatului din listele 
candidaţilor reuşiţi (de pe listele cu locurile bugetate şi locurile cu taxă);  
 
b) Calendarul admiterii la studiile de masterat pentru admiterea în anul I, toate 
domeniile: 
b1) Calendarul primei sesiuni de admitere la studiile de master 
• 13 - 18 iulie 2015 ; 20 - 21 iulie 2015 înscrieri  
• 22 iulie 2015 probă admitere (opţional)  
• 23 iulie 2015 afişarea listelor iniţiale 
• 23 iulie 2015 perioadă de depunere a contestaţiilor; 
• 24 iulie 2015 afişarea listelor iniţiale după contestaţii  
• 27 - 30 iulie 2015 perioada de confirmare - locuri bugetate şi locuri cu taxă 
• 31 iulie 2015 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări – locuri 

 bugetate şi cu taxă 
 

Confirmarea constă în completarea fişei de înscriere în anul I, semnarea contractului şi 
achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru studenţii cu taxă (înscriere în anul I); 
Atenţie: neconfirmarea în perioada stabilită duce la eliminarea candidatului din listele 
candidaţilor reuşiţi (de pe listele cu locurile bugetate şi locurile cu taxă);  
 
b2) Calendarul celei de a doua sesiuni de admitere la studiile de master 
• 7 - 11 septembrie 2015 înscrieri  
• 12 septembrie 2015 probă admitere (opţional) 
• 14 septembrie 2015 afişarea listelor iniţiale 
• 16 - 17 septembrie 2015 perioada de confirmare 
• 18 septembrie 2015 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări 

 
Confirmarea constă în completarea fişei de înscriere în anul I, semnarea contractului şi 
achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru studenţii cu taxă (înscriere în anul I); 
Atenţie: neconfirmarea în perioada stabilită duce la eliminarea candidatului din listele 
candidaţilor reuşiţi (de pe listele cu locurile bugetate şi locurile cu taxă);  
Locurile rămase neocupate (buget/taxă) se scot la concurs în sesiunea de toamnă 
Perioada de înscriere (şi automat perioada de confirmare şi data afişării listelor finale) se 
poate prelungi, la cererea catedrelor/departamentelor coordonatoare, ca urmare a unei 
hotărâri a comisiei de admitere pe facultate. 

7. Numărul de locuri aprobate, pe domenii de licenţă, se afişează, cel mai târziu, la data  
începerii înscrierilor şi sunt cuprinse în Anexa 3. 
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B. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE  

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

anunţate. 
2. Actele necesare la înscriere sunt: 

- CERERE TIP DE ÎNSCRIERE  (se obţine la înscriere de la comisia de înscriere) 
- DIPLOMA DE BACALAUREAT  sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original 

sau în copie legalizată la notariat (dacă originalul diplomei de bacalaureat este depus 
la altă facultate). Absolvenţii promoţiei 2015 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 sau copie legalizată dacă aceasta este depusă la altă facultate).  

- CERTIFICATUL DE NA ŞTERE în copie legalizată; 
- FOTOCOPIE după actul de identitate; 
- ADEVERIN ŢĂ MEDICAL Ă TIP; pentru înscrierea la domeniul EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI SPORT, candidaţii vor prezenta ADEVERIN ŢĂ MEDICAL Ă (inclusiv 
E.K.G.), vizată de Dispensarul medico-sportiv. 

- 3 FOTOGRAFII  tip buletin de identitate;  
- ADEVERIN ŢĂ 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; 

- DIPLOM Ă DE LICENŢĂ SAU DE ABSOLVIRE sau ECHIVALENT Ă, în 
original sau în copie legalizată, pentru studii postuniversitare, master; 

- 1  DOSAR PLIC; 
- CHITAN ŢĂ 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.  
 
Observaţie: Beneficiază de scutire la plata taxei de înscriere candidaţii cu dizabilităţi 
dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege, din care să rezulte că se 
încadrează în categoria persoanelor cu handicap acut sau grav, precum şi candidaţii ai 
căror părinţi sunt cadre didactice, aflate în activitate la data înscrierii, în unităţi şi 
insituţii de învăţământ care fac parte din sistemul naţional de învăţământ din România. 
Plata taxelor se face pentru fiecare concurs separat. Cuantumul taxelor de înscriere se 
aprobă de Senat. 

3. La Facultatea de Ştiinţe (cu excepţia domeniului Matematicǎ, domeniului Informatică, 
domeniului Educaţie Fizică şi Sport) vor fi declaraţi admişi cu media de admitere 10, 
urmând procedura standard de înscriere, candidaţii care au obţinut rezultate deosebite 
(locurile I, II şi III) în concursuri internaţionale, naţionale în perioada studiilor liceale. 
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Pentru ordonarea acestor candidaţi se folosesc criteriile prezentate la punctul C.3 al 
prezentului regulament. La domeniile Informatică si Matematică vor fi declaraţi admişi cu 
media 10 şi vor urma procedurile standard de înscrieriere candidaţii care au obţinut locul 
I, II, III sau menţiune in concursurile internationale de informatică sau matematică, locul 
I, II, III sau menţiune la olimpiadele naţionale de informatică sau matematică. La 
domeniul Educaţie Fizicǎ şi Sport vor fi declaraţi cu media de admitere 10 candidaţii 
clasați pe locurile I-VI la Campionatele Europene, Mondiale şi Jocurile Olimpice (pe baza 
documentelor justificative în original sau copie legalizată).  
Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţii aflaţi în aceste situaţii sunt cuprinse în 
METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE 
ADMITERE ÎN ANUL 2015 la Universitatea “LUCIAN BLAGA“ din Sibiu. 

4. Studenţii care doresc să urmeze a doua specializare se pot înscrie la concursul de 
admitere numai dacă sunt integralişti până în sesiunea de vară inclusiv a anului 
universitar 2014/2015.  

5. Candidaţii proveniţi din învăţământul superior de stat sau particular cu taxă care doresc să 
se înscrie la concurs, în vederea ocupării unui loc bugetat şi pentru recunoaşterea studiilor, 
cu trecere în an superior, trebuie să fie integralişti până în sesiunea de vară inclusiv a 
anului universitar 2014/2015.  

6. Înscrierea fiecărui candidat se face pe domenii de licenţă. Domeniile pentru care se 
organizează concurs de admitere sunt prezentate în Anexa 3 (anexa 3 face parte din 
prezentul regulament). 

7. Toţi candidaţii vor menţiona pe cererea de înscriere un număr de telefon şi o adresă de e-
mail la care să poată fi anunţaţi asupra unor neclarităţi din dosarul lor sau în situaţii în care 
sunt implicaţi, pe timpul desfăşurării lucrărilor concursului de admitere. La înscriere 
fiecare candidat va primi un pliant cu instrucţiuni privind procedura de confirmare a 
locului ocupat prin concurs. Fiecare candidat va consemna în fişa de înscriere limba 
străină ce doreşte să o studieze în facultate. 

8. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii 
concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat 
admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de 
licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. 
Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care 
va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a diplomei 
ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care 
doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă. 

9. Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăţenii statelor membre 
ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinînd Spaţiului European şi ai Confederaţiei 
Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce 
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priveşte taxele de şcolarizare. Recunoşaterea studiilor efectuate de aceştia în ţara de 
domiciliu se va realiza de direcţiile de specialitate din cadrul MECTS înainte de înscrierea 
candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la 
înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor. 

 
C.  CLASIFICAREA CANDIDA ŢILOR  
 
1. Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată cu două zecimale, fără 

rotunjire, conform anexei 3. 
2. După încheierea înscrierilor şi desfăşurarea probei practice la domeniul Educaţie fizică şi 

sport, Comisia de admitere realizează clasificarea candidaţilor la fiecare domeniu de 
licenţă, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obţinute prin concurs. 

3. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea 
locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi 
din fiecare domeniu. 

4. La proba practică pentru domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, sunt clasificaţi ca 
RESPINŞI candidaţii care nu obţin ca medie a celor două probe de concurs (proba de 
capacitate motrică şi proba de mǎiestrie sportivǎ), nota minimă 5.00. 
Pentru domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT vor fi afişate la panourile admiterii încă 
de la începerea înscrierilor, prin grija Colectivului de specialitate şi având aprobarea 
Comisiei de admitere, grilele şi algoritmii de conversie a rezultatelor tehnice de la probele 
practice în note. 
La fiecare probă de concurs de la domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT vor fi afişate, 
la loc vizibil, prin grija Comisiei numite pentru desfăşurarea probei şi a Colectivului de 
specialitate, rezultatele tehnice obţinute de fiecare candidat care a desfăşurat respectiva 
probă. 
Nu se admit contestaţii pentru probele de aptitudini sportive. 

5. Candidaţii înscrişi la programul de studii Ecological and Environmental Protection cu 
predare în limba engleză, trebuie să susţină o probă de competenţă lingvistică în limba 
engleză, care este eliminatorie, notată cu admis/respins.  

6. La domeniile Ecologie şi Protecţia Mediului şi Biologie în cazul egalităţii mediilor 
generale de admitere, se aplică o procedură de departajare care ia în considerare, în 
ordine  

a) Nota la Proba E.d de la bacalaureat. 
b) Nota la Proba E.c de la bacalaureat. 

 
La domeniile Informaticǎ şi Matematică în cazul egalităţii mediilor generale de admitere, 
se aplică o procedură de departajare care ia în considerare, în ordine 
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a) Nota la Proba E.c de la bacalaureat. 
b) Nota la Proba E.d de la bacalaureat. 
 

Pentru domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT procedura de departajare ia în 
considerare, în ordine:  

a) Suma notelor care concură la calculul mediei generale de admitere 
b) Media probei practice 
c) Nota la proba de măiestrie sportivă (SPM)/ nota la traseul tehnico aplicativ (EFS) 
d) Media probei de capacitate motrică 

 
D. OCUPAREA LOCURILOR SUBVENTIONATE DE LA BUGET PEN TRU 

STUDIILE DE LICEN ŢĂ 
 
1. Pentru fiecare domeniu de licenţă, se întocmesc următoarele liste: 

a) lista candidaţilor  admişi pe locurile cu subvenţie de la bugetul de stat (AB), cu 
precizarea candidaţilor admişi conform punctului B.3 din prezentul regulament; 

b) lista candidaţilor care sunt admişi pe locurile cu taxă (AT ); 
c) lista candidaţilor respinşi (medii de admitere sub 5.00), în ordine alfabetică (R). 
 

Dacă, pe ultimul loc al listei AB (admis buget) sau AT (admis taxă), sunt mai mulţi 
candidaţi cu aceeaşi medie, atunci aceştia se departajează şi se declară admis numai 
primul candidat astfel clasificat (cap. C, art. 3).  
În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe domenii de licenţă, acesta 
poate opta pentru calitatea de student pe un loc fără taxă numai la unul din domeniile de 
licenţă.  

2. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate trebuie să depună o cerere tip de înscriere 
în anul I de studii în perioada 27 - 30 iulie 2015, pentru cei admişi la prima sesiune de 
admitere, respectiv 16 - 17 septembrie 2015, pentru cei admişi la a doua sesiune, pentru 
studiile de licenţă si master, la sediul facultăţii.  La înscriere se depune, dacă nu există la 
dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original.  

3. In conformitate cu  Metodologia ULBS, la Facultatea de Ştiinţe pot fi înmatriculaţi în an 
superior, în regim cu taxă, candidaţii declaraţi admişi care provin de la alte universităţi de 
stat sau private, zi sau I.D.. Candidaţii aflaţi într-o astfel de situaţie depun, la înscrierea la 
concursul de admitere, o cerere de trecere în an superior. Comisia de admitere stabileşte 
lista candidaţilor care se înmatriculează în an superior şi anul în care se înmatriculează 
fiecare solicitant.  

4. Studenţii la a doua facultate declaraţi admişi pe locurile cu subvenţie de la bugetul de 
stat, la înscrierea în anul I de studii, trebuie să îşi prezinte în scris şi opţiunea privind 
facultatea, domeniul de licenţă pe care doreşte să îl urmeze în regim bugetar. Dacă 
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această opţiune este pentru Facultatea de Ştiinţe, atunci aceştia depun şi diploma de 
bacalaureat în original. Dacă aceşti candidaţi optează pentru regimul cu taxă la Facultatea 
de Ştiinţe, locurile bugetate eliberate rămân în concurs pentru procedura de glisare. 

5. Candidaţii admişi în regim bugetar la studiile de licenţă şi la alt domeniu de licenţă,  din 
U.L.B.S. sau la altă universitate şi care doresc să  urmeze în paralel cele două, trebuie să 
se înscrie după  procedura prevăzută la articolul anterior.   

6. Candidaţii care nu se înscriu în anul I, domenii de licenţă, până la data de 30 iulie 
2015, pentru cei admişi la prima sesiune de admitere, respectiv 17 septembrie 2015, 
pentru cei admişi la a doua sesiune de admitere, se consideră retraşi şi pierd locul 
ocupat prin concurs.  

7. La  data 31 iulie 2015, respectiv 18 septembrie 2015, în cazul organizării celei de a doua 
sesiuni de admitere, Comisia de admitere realizează definitivarea listelor admişilor pe 
locurile cu subvenţie de la bugetul de stat (AB), printr-o procedură de glisare şi va 
afişa aceste liste. De pe listele iniţiale, sunt eliminaţi candidaţii care nu au confirmat 
ocuparea locului până la data de 30 iulie 2015, pentru cei admişi la prima sesiune de 
admitere, respectiv 17 septembrie 2015, pentru cei admişi la a doua sesiune de admitere şi 
sunt incluşi, pentru completarea locurilor, în ordine descrescătoare a mediilor de admitere, 
canditaţii de pe lista AT , indiferent dacă au depus sau nu o cerere pentru ocuparea 
locurilor cu taxă. 

8. 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/colegiul la care au beneficiat de o parte a subvenţiei şi numărul de ani. 

9. În situația în care un candidat care a ocupat în sesiunea de vară un loc subvenționat de la 
bugetul de stat se retrage înaintea finalizării sesiunii de toamnă, locul subvenționat de la 
bugetul de stat va fi ocupat de candidatul cu media de admitere maximă, indiferent dacă 
acesta s-a înscris în sesiunea de vară sau sesiunea de toamnă. 

 
 

E.  OCUPAREA LOCURILOR CU TAX Ă LA STUDIILE DE LICEN ŢĂ 
 

1. Ocuparea locurilor cu taxă la studiile de licenţă cursuri de zi, la toate domeniile de licenţă, 
se face de către candidaţii care au obţinut media de admitere de minimum 5 (cinci), 
sau un număr de puncte echivalent, la concursul de admitere la studiile de licenţă, adică se 
găsesc pe listele AT  ale domeniului de licenţă la care au concurat. Pot ocupa locuri cu 
taxă şi candidaţii licenţiaţi care doresc să urmeze studii la o nouă specializare. 

2. Candidaţii licenţiaţi la locurile cu taxă se înscriu pentru concursul de admitere în 
perioada şi după procedura de înscriere prevăzute la capitolele A şi B, din prezentul 
Regulament. Aceştia candidează pentru  numărul de locuri stabilit de Comisia de 
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admitere, din numărul total de locuri cu taxă aprobat pentru fiecare domeniu de licenţă şi 
sunt cuprinşi pe o listă separată, Lista admişilor licenţiaţi cu taxă (ALT ). 
Candidaţii din listele AT  şi ALT , declaraţi admişi trebuie să depună o cerere tip de 
înscriere în anul I de studii în perioada 27 - 30 iulie 2015, pentru cei admişi la prima 
sesiune de admitere, respectiv 16 - 17 septembrie 2015, pentru cei admişi la a doua 
sesiune, în programul stabilit, la sediul facultăţii. La înscriere se depune, dacă nu există la 
dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original, excepţie făcând candidaţii admişi 
în regim bugetar la studiile de licenţă şi la alt domeniu/specializare de licenţă.  
Candidaţii care nu se înscriu în anul I, până la data de mai sus, se consideră retraşi 
şi pierd locul cu taxă ocupat prin concurs.  Locurile cu taxă neocupate de candidaţii 
licenţiaţi intr ă în concurs pentru candidaţii de pe listele AT.   
Candidaţii cu opţiune pentru regimul cu taxă sunt clasificaţi descrescător după aceeaşi 
procedură ca şi cea aplicată la locurile bugetate. 

3. Potrivit Metodologiei ULBS, la Facultatea de Ştiinţe studenţii înscrişi la a doua facultate 
care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) la concursul de admitere au asigurat locul pe 
listele admişilor pentru şcolarizare cu taxă.  
La înscrierea în anul I de studii, toţi candidaţii admişi în regimul cu taxă (prima şi a doua 
facultate) trebuie să semneze un Contract de şcolarizare cu Universitatea “Lucian Blaga” 
din Sibiu şi să achite prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare. La contractul de 
şcolarizare se poate folosi şi sistemul de sponsori ai plăţilor taxelor de şcolarizare pe anul 
universitar curent. La începerea cursurilor candidaţii deveniţi studenţi vor încheia şi un 
Contract de studii ce va conţine disciplinele şi numărul de credite aferente anului I şi un 
Contract de finanţare prin care se reglementează sistemul de ocupare a locurilor bugetare 
în anul universitar următor. 
Candidaţii care nu se înscriu în anul I precum şi cei ce nu achită taxa de şcolarizare, până 
la datele menţionate, se consideră retraşi şi pierd locul cu taxă ocupat prin concurs. 

4. La data de 31 iulie 2015, în cazul primei sesiuni de admitere, respectiv 18 septembrie 
2015,  în cazul organizării celei de a doua sesiuni de admitere, Concursul de admitere la 
studiile de licenţă, se consideră încheiat. Orice revendicări de drepturi, după această dată, 
nu mai sunt posibile. 

 
F. STUDII DE MASTERAT  
 
1. Pentru studii de masterat, concursul de admitere  se organizează, pe locurile aprobate în 

acest sens, înscrierile se fac în perioada 13 - 18 iulie 2015, 20 - 21 iulie 2015 în sesiunea 
de vară respectiv 7 - 11 septembrie 2015, în sesiunea de toamnă pentru locurile rămase 
neocupate  în sesiunea de vară, la sediul facultăţii, respectiv la catedrele organizatoare în 
toamnă, între orele 9.00–15.00, iar concursul are loc potrivit prevederilor din prezentul 
Regulament. 
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2. Pentru specializările la care se organizează examen de admitere, proba de concurs și 
conținutul acesteia este prezentat în Anexa 3. 

3. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, 
calculată conform Anexei 3. In cazul egalităţii mediilor la clasificarea candidaţiilor, 
procedura de departajare pentru masterat este următoarea: 

a) Nota obţinută la proba scrisă a examenului de licenţă 
b) Media de la bacalaureat 

4. Pentru studiile universitare de masterat, candidaţii trebuie să fie absolvenţi licenţiaţi, din 
învăţământul de stat sau particular. 

 
Atenţie: Perioada de înscriere (şi automat perioada de confirmare şi data afişării listelor 
finale) se poate prelungi, la cererea catedrelor/departamentelor coordonatoare, ca urmare a 
unei hotărâri a comisiei de admitere pe facultate. 
 
H. DISPOZIŢII FINALE  

 
1. Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul universităţii potrivit 

prevederilor legale în vigoare. 
2. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii, în baza rezultatelor  

concursului, pentru anul universitar curent, prin decizia rectorului universităţii. După 
aprobarea înmatriculării studenţii sunt înscrişi în Registru matricol sub un număr unic, 
valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea / specializările, programul / 
programele de studii la care au fost admişi. Facultatea nu are nici o obligaţie faţă de 
candidaţii admişi, referitoare la cazare, masă, repartiţii ş.a. 

3. Candidaţii declaraţi admişi cu taxă sunt înmatriculaţi dacă au încheiat contractul de 
şcolarizare. În caz contrar candidaţii se consideră retraşi şi pierd locul ocupat prin concurs. 

4. Candidaţii declaraţi admişi şi înscrişi în anul I de studii, pot beneficia pe timpul 
şcolarizării, la cerere, de recunoaşterea unor studii superioare efectuate, pe baza procedurii 
stabilite de Regulamentul de pregătire profesională a studenţilor în regimul cu credite. 

5. Nu se recunosc concursurile de admitere susţinute în alte centre universitare, la alte 
facultăţi din cadrul ULBS sau la alte domenii de studiu ale Facultăţii de Ştiinţe decât cele 
la care s-a concurat. 

6. Inmatricularea în anul I se face pe domenii. Separarea pe specializări, in cadrul 
domeniului, se va face după minim două semestre, pe baza unor criterii care vor fi 
anunţate şi cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Ştiinţe. 

7. Candidații admiși vor plăti o taxă de înmatriculare în valoare de 25 lei, indiferent dacă 
ocupă un loc subvenționat de la bugetul de stat, sau un loc cu taxă. Taxele anuale de 
școlarizare, pentru fiecare program de studiu, sunt prezentate în Anexa 3. 
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8. Prezentul Regulament face parte integrantă din METODOLOGIA CONCURSULUI DE 
ADMITERE – 2015 a Universităţii “LUCIAN BLAGA” din Sibiu. 

 
DECAN,      Secretar Comisie Admitere, 

Conf. univ. dr.  Angela Bănăduc        Lector univ. dr. Daniel Hunyadi 
 


