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Cuantumul taxelor în vederea înscrierii și confirmării locului bugetat sau cu taxă, 
în sesiunea de admitere, an universitar 2020 -2021 

 
 

1. Taxa de înscriere = 150 ron (va fi achitată pe platforma on-line, în momentul 
înscrierii) 

 Scutiți taxă de înscriere (art. 23 din Regulamentul de admitere ULBS): 
(1) Taxele de înscriere la concursul de admitere, precum și taxele de înmatriculare și 
taxele de studii, se stabilesc anual prin hotărârea Consiliului de Administrație și a 
Senatului universității, pe baza propunerilor Consiliilor facultăților și se fac publice. 
Valorile taxelor stabilite nu pot fi modificate pe parcursul anului universitar. 
(2) Conform legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata 
taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior. 
(3) De asemenea, la concursurile de admitere organizate la Universitatea "Lucian Blaga" 
din Sibiu se scutesc de la taxa de înscriere, pentru o singură dată (la o singură facultate 
din cadrul ULBS dacă un candidat se înscrie la două sau mai multe facultăți) într-o 
sesiune de admitere, următoarele categorii de candidați: 
a) angajații Universității "Lucian Blaga" din Sibiu și copiii angajaților care nu se încadrează 
în prevederea art. 24 al. 2; 
b) copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu; 
c) copiii personalului didactic pensionat sau decedat; 
d) orfanii de ambii părinți; 
e) tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial; 
f) candidații cu dizabilități dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de 
lege. 
(4) Scutirea de la plata taxei de înscriere nu presupune și scutirea de Ia plata taxelor de 
studii în cazul ocupării unui loc cu taxă. 
(5) După efectuarea înscrierii, taxele de înscriere la concursul de admitere nu se restituie 
chiar dacă candidații își retrag dosarul de concurs înainte de încheierea perioadei de 
înscriere. 

 
2. Taxa de înmatriculare =  25 ron (în perioada de confirmări, pentru toți candidații 
care vor să-și confirme locul, se va plăti pe platforma on-line) 
 

3. În cazul studenților care au fost admiși pe loc cu taxă și vor să confirme acel loc, 
pe lângă taxa de înmatriculare, mai trebuie să plătească prima tranșă din taxa de 
școlarizare (40%, se va plăti pe platforma on-line ), astfel: 

- Pentru studiile de licență = 1320 ron, 
- Pentru studiile de master = 1360 ron. 


