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Comisia Centrală de admitere ULBS

REGULAMENT
de desfăşurare a CONCURSULUI DE ADMITERE - 2010
A. PREVEDERI GENERALE
1. Concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Economice din Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu se desfăşoară potrivit Metodologiei generale a ULBS, cu elementele
specifice definite prin prezentele norme, aprobate de Biroul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe
Economice în şedinţa din 19.01.2010.
2. Facultatea de Ştiinţe Economice organizează concurs de admitere la formele
de învăţământ pe domenii de licenţă şi specializări, care sunt precizate în anexa 1.
3. Candidaţii la concursul de admitere, pe forme de învăţământ, pot fi
absolvenţi de liceu cu examen de bacalaureat, studenţi şi absolvenţi/licenţiaţi ai 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 al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, (numită în continuare
Metodologia ULBS).
4. Criterii generale de admitere
Admiterea pe locurile cu taxă şi fără taxă se face pe bază de concurs de dosare, ordinea
de admitere stabilindu-se astfel:
a) pentru toate specializările din domeniile de licenţă cu profil economic,
învăţământ zi:
 media de admitere se stabileşte ca medie între: media examenului de


bacalaureat (50%) şi media generală a anilor de studiu din liceu 50%;*

în situaţia unor medii de admitere egale, criteriile de departajare sunt:

media din liceu la disciplina Economie; media mediilor din clasele IX şi X la
disciplina Matematică;

b) pentru toate programele de masterat, studii postuniversitare şi studii
aprofundate, media de admitere se stabileşte prin luarea în considerare a

mediei generale a anilor de studiu din facultate; *

c) pentru a doua facultate, la toate specializările din domeniile de licenţă cu
profil economic, învăţământ zi:
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media de admitere se stabileşte ca medie între: media examenului de

bacalaureat (50%) şi media generală a anilor de studiu din liceu 50%;*

în situaţia unor medii de admitere egale, criteriile de departajare sunt:

media din liceu la disciplina Economie; media mediilor din clasele IX şi X la
disciplina Matematică;

d) pentru forma de învăţământ ID toate specializările din domeniile de licenţă
cu profil economic:
 media de admitere se stabileşte ca medie între: media examenului de


bacalaureat (50%) şi media generală a anilor de studiu din liceu 50%;*

în situaţia unor medii de admitere egale, criteriile de departajare sunt: media

din liceu la disciplina Economie; media mediilor din clasele IX şi X la disciplina
Matematică.

Media minimă de admitere este de 5.00.

*- Nota finală va fi trunchiată la două zecimale.

B. PREVEDERI SPECIFICE
1. ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - FORMA DE
ŞCOLARIZARE ZI
1.1. SESIUNI DE ADMITERE
Pentru forma de şcolarizare zi licenţă, concursul de admitere se desfăşoară în două
sesiuni:
- sesiunea de vară (luna iulie 2010);
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

Perioada

Program

Activitatea

19 iulie 2010 - 24 iulie Luni-vineri
8.30- Înscrierea candidaţilor
2010
15.00, sâmbată 9.00 –
14.00
26 iulie 2010
Anunţarea rezultatelor parţiale (liste
Admişi Buget, Admişi cu taxă, Admişi
în aşteptare ), rezolvarea contestaţiilor
27 iulie – 29 iulie 2010
Zilnic 8.30-15.00
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)
30 iulie 2010
Redistribuirea
locurilor
rămase
neocupate sau disponibilizate ca
urmare a neconfirmării (glisare) şi
afişarea listelor finale AB, AT

- sesiunea de toamnă (luna septembrie) pentru eventualele locuri cu taxă
rămase neocupate în sesiunea iulie 2010 :
Nr.
crt.
1.

Perioada

Program

Activitatea

13 - 17 septembrie 2010

Luni-vineri 8.30-15.00

Înscrierea candidaţilor

2.

20 septembrie 2010

Anunţarea rezultatelor parţiale (Admişi
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3.

21 - 24 septembrie 2010

4.

27 septembrie 2010

Luni-vineri 8.30-15.00

cu taxă, Admişi în aşteptare),
rezolvarea contestaţiilor
Confirmare locuri, pe locuri cu taxă
(lista AT) şi candidaţi admişi în
aşteptare (AA)
Afişarea listelor finale AB, AT

1.2. NR. LOCURI SCOASE LA CONCURS (BUGETARE ŞI CU TAXĂ)
Nr.
Crt.
1.

Domeniu de licenţă
Administrarea afacerilor

2.

Contabilitate

3.
4.

Economie
Economie şi afaceri
internaţionale
Finanţe
Management
Marketing
Total

5.
6.
7.

Specializare
Economia comerţului
turismului şi serviciilor
Contabilitate
şi informatică de gestiune
Economie generală
Afaceri internaţionale
Finanţe - bănci
Management
Marketing

Locuri forma zi
Buget
Cu taxă
35
85
20

40

10
20

20
40

35
20
20
160

85
40
40
350

1.3. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
1. Înscrierea candidaţilor se face la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, în perioadele
precizate la capitolul B punctul 1.1.
2. Actele necesare la înscriere sunt :
- cerere tip de înscriere, care se obţine de la secretariatul de înscriere;
- dosar plic;
- diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentăi cu aceasta, în original sau în copie
legalizată la notariat. Pentru absolvenţii anului 2010, care nu au intrat în posesia diplomei de
bacalaureat este valabilă adeverinţa de absolvire;
- foaie matricolă, foaie echivalentăii sau adeverinţă în original sau în copie legalizată
la notariat, cu media anilor de studii din liceu;
- certificat de naştere în copie legalizată;
- adeverinţă medicală tip;
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceastaiii, în original sau în copie legalizată,
pentru a doua facultate (candidaţi care posedă o licenţă);
- chitanţă de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu;
Sunt scutiţi de această taxă:
- candidaţii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
- copii eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;
- candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989;
- membrii de familie ai cadrelor didactice şi personalului auxiliar din universitatea sibiană;
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eliberată de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR
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- copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat), din reţeaua de stat, o singură
dată şi numai la o singură instituţie de învăţământ superior de stat (unde a depus diploma de
bacalaureat în original). În toate aceste situaţii candidaţii trebuie să prezinte acte doveditoare.

3. Studenţii de la specializări diferite de cele ale profilului economic care doresc să
urmeze una dintre specializările Facultăţii de Ştiinţe Economice se pot prezenta la concursul de
admitere fără a fi obligatorie condiţia de a fi integralişti în sesiunea de vară a anului
universitar 2009/2010. În cazul în care candidatul va fi admis, înmatricularea se va face în anul
I pe loc subvenţionat sau cu taxă conform condiţiilor din cap. B, pct. 1.5., art. 2 al prezentului
Regulament.
4. 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).
Pentru fiecare opţiune se va face precizarea: „fără taxă”, „cu taxă” sau ambele
posibilităţi.

5. Toţi candidaţii vor menţiona pe cererea de înscriere un număr de telefon la care
pot fi anunţaţi în cazul apariţiei unor neclarităţi în dosarul lor de concurs sau în situaţiile
deosebite în care ar putea fi implicaţi pe durata desfăşurării concursului de admitere.
6. 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 alocate, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat promoţia 2010 care
au obţinut premii la olimpiadele internaţionale, naţionale şi la concursurile şcolare naţionale şi
internaţionale din domeniul economic.
Absolvenţii de liceu care se încadrează în prevederile paragrafului anterior:
• se vor înscrie în perioada stabilită (19 iulie – 24 iulie 2010) la sediul facultăţii şi vor
înainta cereri scrise conducerii Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, care va decide asupra
solicitărilor în baza reglementărilor legale în vigoare;
• vor confirma, până la data de 29 iulie 2010, cu depunerea actelor în original, pentru a
ocupa un loc finanţat de la bugetul de stat.

1.4.

CLASIFICAREA CANDIDAŢILOR

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. Media generală de admitere se calculează conform precizărilor din cap. A art. 4 din
prezentul regulament.
3. In cazul unor medii generale de admitere egale se aplică o procedură de
departajare conform precizărilor din cap. A art. 4 din prezentul regulament.
liste:

4.

În baza mediilor de admitere şi a opţiunilor candidaţilor se întocmesc următoarele

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;
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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 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 (conform cap. A art. 4) fiind declarat admis numai
primul candidat astfel clasificat.

1.5. OCUPAREA LOCURILOR SUBVENŢIONATE DE LA BUGET
1. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetare (lista AB) trebuie să
confirme ocuparea locului prin depunerea cererii tip de confirmare, în perioada 27
iulie 2010 – 29 iulie 2010, la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice. Programul pentru
înscriere este de luni pînă vineri între orele 8,30 - 15. La înscriere se depune, dacă nu
există la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original.
2. 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 1.5. art.6.
3. 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. 1.5., art. 2), referitoare la studenţii la a doua
facultate.
4. Candidaţii care nu confirmă ocuparea locului prin depunerea cererii tip de
confirmare şi a diplomei de bacalaureat în original, în perioada 27 iulie 2010 – 29
iulie 2010, cu ultimul termen 29 iulie 2010, orele 15.00, se consideră retraşi şi pierd
locul ocupat prin concurs.
5. Pentru a putea participa la procesul de glisare candidaţii de pe lista candidaţilor în
aşteptare exclusiv pentru locuri bugetare (AAB), trebuie să depună în acelaşi interval
perioada 27 iulie 2010 – 29 iulie 2010, cu ultimul termen 29 iulie 2010, orele 15.00,
cererea tip de confirmare şi să depună la dosar şi diploma de bacalaureat în original.
6. La data de 30 iulie 2010 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
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pe listele AT şi AA, care au depus o cerere pentru ocuparea unui loc bugetar sau cu
taxă.

După efectuarea acestor operaţii, la data de 30 iulie 2010, se va
afişa o listă finală AB - candidaţi admişi cu subvenţie de la buget.
7. 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 obţinute după realizarea operaţiei de glisare. La înscriere se depune,
dacă nu există la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original.
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 la care au beneficiat de o parte a subvenţiei şi numărul de ani.

1.6. OCUPAREA LOCURILOR CU TAXĂ
1. Ocuparea locurilor cu taxă la cursurile de zi, la toate specializările, se face în ordinea
descrescătoare a mediilor generale de admitere.
2. Candidaţii declaraţi admişi în regim cu taxă trebuie:

- să achite prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare, la Casieria Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu, în perioada 27 iulie 2010 – 29 iulie 2010, cu ultimul termen
29 iulie 2010, orele 15.00;

- să depună o cerere tip de confirmare însoţită de o copie după chitanţa care

atestă achitarea primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare, în perioada 27 iulie
2010 – 20 iulie 2010, cu ultimul termen 29 iulie 2010, orele 15.00, la secretariatul
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi, dacă nu există la dosarul de admitere, să depună
diploma de bacalaureat în original;
- să semneze un Contract de şcolarizare cu universitatea la secretariatul
Facultăţii de Ştiinţe Economice

Candidaţii care nu respectă condiţiile prevăzute la art. 1.6, aliniatul 2
până la data de mai sus, se consideră retraşi din concurs.
După efectuarea procedurii de glisare, la data de 30 iulie 2010 se va afişa o listă
finală AT (candidaţi admişi în regim cu taxă).

1.7. CANDIDAŢI AFLAŢI PE LISTA DE AŞTEPTARE (AA)
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 27 iulie
2010 – 29 iulie 2010, cu ultimul termen 29 iulie 2010, orele 15.00, 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.
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2. Concomitent cu depunerea cererii de confirmare pentru locurile cu taxă,
candidaţii vor achita prima tranşă din taxa de şcolarizare (în perioada 27 iulie 2010
– 29 iulie 2010, cu ultimul termen 29 iulie 2010, orele 15.00), la Casieria
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, şi vor semna un Contract de şcolarizare cu
universitatea la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice.

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 2010 orele 15.00 se consideră retraşi.
Candidaţii aflaţi pe lista de aşteptare (AAB) care nu confirmă şi nu
depun diploma de bacalaureat în original până la data de 29 iulie 2010 orele
15.00 se consideră retraşi.
4. Candidaţii aflaţi pe listele de aşteptare (AAB şi AA) care îndeplinesc
condiţiile prevăzute la art. 1.7. aliniatele 1 şi 2 vor intra în procedura de glisare care
are loc în data de 30 iulie 2010.
În urma elaborării listelor finale din data de 30 iulie 2010 (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 iulie 2010 – 29
iulie 2010.
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2. ADMITEREA LA MASTERAT ŞI STUDII POSTUNIVERSITARE FORMA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT ZI
2.1. SESIUNI DE ADMITERE
Pentru formele de şcolarizare master şi studii postuniversitare concursul de admitere
se desfăşoară în două sesiuni:
- sesiunea de vară (luna iulie 2010) – mastere de aprofundare;
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

Perioada

Program

Activitatea

19 iulie 2010 - 24 iulie Luni-vineri
8.30- Înscrierea candidaţilor
2010
15.00, sâmbată 9.00 –
14.00
26 iulie 2010
Anunţarea rezultatelor parţiale (liste
Admişi Buget, Admişi cu taxă, Admişi
în aşteptare ), rezolvarea contestaţiilor
27 iulie – 29 iulie 2010
Luni-vineri
8.30- Confirmare locuri, pentru candidaţii
15.00,
admişi pe locuri bugetare (lista AB),
pe locuri cu taxă (lista AT) şi candidaţi
admişi în aşteptare (listele AAB şi AA)
30 iulie 2010
Redistribuirea
locurilor
rămase
neocupate sau disponibilizate ca
urmare a neconfirmării (glisare) şi
afişarea listelor finale AB, AT

- sesiunea de toamnă (luna septembrie 2010):
- pentru eventualele locuri cu taxă rămase neocupate în
sesiunea iulie 2010 la programe de master de aprofundare;
Nr.
crt.
1.

Perioada

Program

Activitatea

13 - 17 septembrie 2010

Luni-vineri 8.30-15.00

Înscrierea candidaţilor

2.

20 septembrie 2010

3.

21 - 24 septembrie 2010

Luni-vineri 8.30-15.00

4.

27 septembrie 2010

Anunţarea rezultatelor parţiale (Admişi
cu taxă, Admişi în aşteptare),
rezolvarea contestaţiilor
Confirmare locuri, pe locuri cu taxă
(lista AT) şi candidaţi admişi în
aşteptare (AA)
Afişarea listelor finale AB, AT

2.2. NR. LOCURI SCOASE LA CONCURS (BUGETARE ŞI CU TAXĂ)
Studii de masterat de aprofundare organizate în conformitate cu legea
288/2004 - sistem Bologna
Nr.
Domeniu de
Specializare
Locuri
Crt.
licenţă
Buget Cu taxă
1.
Administrarea afacerilor internaţionale
15
15
Administrarea
Administrarea afacerilor în turism şi servicii
20
10
afacerilor
Strategii şi politici de management şi marketing
20
10
ale firmei
2.
Finanţe
Finanţe
15
15
Bănci
15
15
3.
Contabilitate
Expertiză contabilă şi audit
15
15
8

Total

100

80

2.3. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
1.
Pentru studiile de masterat de aprofundare organizate în conformitate cu
legea 288/2004 - sistem Bologna candidaţii trebuie să fie licenţiaţi ai învăţământului de
stat sau particular din domeniul economic.
2. Actele necesare la înscriere sunt :
- cerere tip de înscriere, care se obţine de la secretariatul de înscriere;
- diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată la notar;
- diplomă de licenţă, în original sau în copie legalizată la notar. Pentru absolvenţii anului
2010, care nu au intrat în posesia diplomei de licenţă este valabilă adeverinţa de
absolvire;
- foaie matricolă sau adeverinţă în original sau în copie legalizată la notariat, cu media
anilor de studii din facultate;
- certificat de naştere în copie legalizată;
- certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
- adeverinţă medicală tip;
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- chitanţă de plată a taxei de înscriere;
- dosar plic.
3. Pentru toate specializările aferente studiilor universitare de masterat de aprofundare
ale profilului economic, 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.
Pentru fiecare opţiune se va face precizarea: „fără taxă”, „cu taxă” sau ambele
posibilităţi.
2.4. CLASIFICAREA CANDIDAŢILOR sesiunea iulie 2010

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.
Media de admitere se calculează conform precizărilor din prezentul
Regulament (cap. A art. 4 litera b).
In cazul egalităţii mediilor la clasificarea candidaţilor departajarea acestora se va face în
funcţie de media examenului de licenţă.
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 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.
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Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetare (lista AB) trebuie să confirme
ocuparea locului prin depunerea cererii tip de confirmare, în perioada 27 iulie – 29
iulie 2010, la secretariatul pentru master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice.
Programul pentru confirmări este între orele 8,30 – 15,00. Cu această ocazie se
depun, dacă nu există la dosarul de admitere, şi actele în original.

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

Candidaţii declaraţi admişi în regim cu taxă (lista AT) trebuie să confirme
ocuparea locului prin depunerea cererii tip de confirmare în perioada 27 iulie – 29
iulie 2010, la secretariatul pentru master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice.
Programul pentru confirmări este între orele 8,30 – 15,00. Cu această ocazie se
depun, dacă nu există la dosarul de admitere, şi actele în original.

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.

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.
Candidaţii aflaţi pe listele de aşteptare (AAB şi AA), care doresc să participe la
glisare (în măsura locurilor disponibilizate) trebuie să depună în perioada în perioada 27 iulie
– 29 iulie 2010, între orele 8.30 – 15.00 la secretariatul pentru master din cadrul Facultăţii
de Ştiinţe Economice cererea de confirmare. Cu această ocazie se depun, dacă nu
există la dosarul de admitere, şi actele în original.
Concomitent cu depunerea cererii de confirmare, pentru locurile cu taxă, se va
încheia Contractul de şcolarizare şi se va achita prima tranşă din taxa de şcolarizare.
Candidaţii aflaţi pe listele de aşteptare (AAB şi AA) care nu confirmă locul, nu
depun actele în original şi/sau nu achită taxa de şcolarizare până la data de 29 iulie
2010 orele 15.00 se consideră retraşi.
În data de 30 iulie 2010, pe baza confirmărilor depuse de candidaţi în
perioada în perioada 27 iulie – 29 iulie 2010, se întocmesc listele finale cu candidaţii
admişi pe locuri subvenţionate (AB) şi cu taxă (AT) la master.

2.5. CLASIFICAREA CANDIDAŢILOR sesiunea septembrie 2010
Pentru studiile universitare de masterat de aprofundare clasificarea
candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi opţiunilor candidaţilor
în limita locurilor cu taxă rămase libere după sesiunea iulie 2010.
Media de admitere se calculează conform precizărilor din prezentul
Regulament (cap. A art. 4 litera b).
In cazul egalităţii mediilor la clasificarea candidaţilor departajarea acestora se va face în
funcţie de media examenului de licenţă.
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3. ADMITEREA LA STUDII DE LICENŢĂ FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA
DISTANŢĂ (ID)
3.1. SESIUNI DE ADMITERE
Pentru forma de şcolarizare ID licenţă, sesiunea de vară se desfăşoară în perioada:
Nr.
crt.
1.

Perioada

Program

Activitatea

1 mai 2010 – 30 sept Luni-vineri 8.00-18.00
2010
01 octombrie 2010

2.

3.2.

1.

Administrarea afacerilor

2.
3.

Finanţe
Contabilitate

4.

Management
Total

3.3.

Afişarea listelor finale

NR. LOCURI SCOASE LA CONCURS (CU TAXĂ)
Domeniu de licenţă

Nr.
Crt.

Înscrierea candidaţilor

Specializare

Locuri forma ID
cu taxă

Economia
comerţului
turismului şi serviciilor
Finanţe - bănci
Contabilitate
şi informatică de gestiune
Management

300
300
300
300
1200

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

1. Înscrierea candidaţilor se face la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice.
2. Actele necesare la înscriere sunt :
- cerere tip de înscriere, care se obţine de la secretariatul de înscriere;
- dosar plic
- diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentăiv cu aceasta, în original sau în
copie legalizată la notariat. Pentru absolvenţii anului 2010, care nu au intrat în posesia
diplomei de bacalaureat este valabilă adeverinţa de absolvire;
- foaie matricolă, foaie echivalentăv sau adeverinţă în original sau în copie legalizată
la notariat, cu media anilor de studii din liceu;
- certificat de naştere în copie legalizată;
- adeverinţă medicală tip;
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceastavi, în original sau în copie legalizată,
pentru a doua facultate (candidaţi care posedă o licenţă);
- chitanţă de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere (100 lei), conform hotărârii Senatului Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu;
Sunt scutiţi de această taxă:
- candidaţii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
- copii eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;
- candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989;
- membrii de familie ai cadrelor didactice şi personalului auxiliar din universitatea sibiană;
iv

eliberată de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR
eliberată de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR
vi
eliberată de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR
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- copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat), din reţeaua de stat, o singură
dată şi numai la o singură instituţie de învăţământ superior de stat (unde a depus diploma de
bacalaureat în original). În toate aceste situaţii candidaţii trebuie să prezinte acte doveditoare.

4. 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).

5. Toţi candidaţii vor menţiona pe cererea de înscriere un număr de telefon la care
pot fi anunţaţi în cazul apariţiei unor neclarităţi în dosarul lor de concurs sau în situaţiile
deosebite în care ar putea fi implicaţi pe durata desfăşurării concursului de admitere.

3.4.

CLASIFICAREA CANDIDAŢILOR

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, pe locaţii de şcolarizare,
utilizându-se sistemul de glisare.
2. Media generală de admitere se calculează conform precizărilor din cap. A art. 4 din
prezentul regulament.
3. In cazul unor medii generale de admitere egale se aplică o procedură de
departajare conform precizărilor din cap. A art. 4 din prezentul regulament.

4. ADMITEREA LA MASTERAT ŞI STUDII POSTUNIVERSITARE
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ID
4.1. SESIUNI DE ADMITERE
Pentru forma de şcolarizare ID master şi studii postuniversitare licenţă, sesiunea
de vară se desfăşoară în perioada:
Nr.
crt.
1.
2.

Perioada

Program

Activitatea

1 mai 2010 – 30 sept Luni-vineri 8.00-18.00
2010
01 octombrie 2010

Înscrierea candidaţilor
Afişarea listelor finale

4.2. NR. LOCURI SCOASE LA CONCURS (CU TAXĂ)
Studii de masterat de aprofundare organizate în conformitate cu legea
288/2004 - sistem Bologna
Nr.
Domeniu de
Specializare
Locuri
Crt.
licenţă
cu taxă
Studii de masterat de aprofundare organizate în conformitate cu
legea 288/2004 - sistem Bologna
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400

1.

Administrarea afacerilor în turism şi servicii
Administrarea
afacerilor

Strategii şi politici de management şi marketing
ale firmei
2.
Burse şi asigurări
Finanţe
Finanţe
Bănci
3.
Contabilitate
Expertiză contabilă şi audit
Studii de masterat complementare organizate în conformitate cu
legea 288/2004 sistem Bologna
1.
Management
Managementul afacerilor (MBA)
Managementul afacerilor mici şi mijlocii
2.
Finanţe
Managementul financiar al organizaţiei
Total

400

4.3. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
1.
Pentru studiile de masterat de aprofundare organizate
legea 288/2004 - sistem Bologna candidaţii trebuie să fie licenţiaţi
stat sau particular din domeniul economic.
Pentru studiile de masterat complementare organizate
legea 288/2004 - sistem Bologna candidaţii trebuie să fie licenţiaţi
stat sau particular indiferent de domeniu.

în conformitate cu
ai învăţământului de
în conformitate cu
ai învăţământului de

2. Actele necesare la înscriere sunt :
- cerere tip de înscriere, care se obţine de la secretariatul de înscriere;
- diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată la notar;
- diplomă de licenţă, în original sau în copie legalizată la notar. Pentru absolvenţii anului
2010, care nu au intrat în posesia diplomei de licenţă este valabilă adeverinţa de
absolvire;
- foaie matricolă sau adeverinţă în original sau în copie legalizată la notariat, cu media
anilor de studii din facultate;
- certificat de naştere în copie legalizată;
- certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
- adeverinţă medicală tip;
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- chitanţă de plată a taxei de înscriere - 100 lei;
- dosar plic.

4.4. CLASIFICAREA CANDIDAŢILOR
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, pe locaţii de şcolarizare,
utilizându-se sistemul de glisare.
2. Media generală de admitere se calculează conform precizărilor din cap. A art. 4 din
prezentul regulament.
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3. In cazul unor medii generale de admitere egale se aplică o procedură de
departajare conform precizărilor din cap. A art. 4 din prezentul regulament.

C. DISPOZIŢII FINALE
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.
2. Prezentul Regulament face parte integrantă din Metodologia concursului de admitere 2010 a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu.
3. Eventualele suplimentări de locuri bugetare pentru studii de licenţă şi
master la învăţământul de zi primite de Facultatea de Ştiinţe Economice după datele
de afişare a listelor finale pe cele două sesiuni (iulie respectiv septembrie) vor fi
distribuite pe specializări de către Biroul Consiliului 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.
4. În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, Comisia de Admitere a Facultăţii de Ştiinţe
Economice îşi rezervă dreptul de a modifica graficul desfăşurării admiterii, anunţând public acest
lucru.

Decan,
Prof. univ. dr. Carmen Comaniciu
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ANEXA 1
Oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice
în anul universitar 2010-2011
Pentru anul universitar 2010-2011, concursul de admitere la Facultatea de
Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu se organizează
pentru:
- studii de licenţă zi, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi pe locuri
cu taxă de şcolarizare. Concursul de admitere se organizează pentru
următoarele domenii de licenţă:
- Administrarea afacerilor (specializarea: Economia comerţului, turismului şi
serviciilor)
- Finanţe ( specializarea Finanţe - bănci);
- Contabilitate (specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune);
- Management (specializarea Management);
- Economie şi afaceri internaţionale (specializarea Afaceri internaţionale);
- Marketing (specializarea Marketing)
- Economie (specializarea Economie generală)
- studii de masterat de aprofundare– în conformitate cu legea 288/2004 sistem Bologna pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi pe locuri cu
taxă de şcolarizare. Domeniile şi programele de master pentru care se
organizează concurs sunt:
- Administrarea afacerilor:
- B1 - Administrarea afacerilor internaţionale;
- B2 - Administrarea afacerilor în turism şi servicii;
- B4 - Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei;
- Finanţe:
- B6 - Finanţe;
- B7 – Bănci;
- Contabilitate:
- B8 – Expertiză contabilă şi audit.
-

studii de licenţă învăţământ la distanţă numai pe locuri cu taxă. Concursul
de admitere se organizează pentru următoarele domenii de licenţă:
- Administrarea afacerilor (specializarea: Economia comerţului, turismului şi
serviciilor);
- Finanţe ( specializarea Finanţe şi bănci);
- Contabilitate (specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune);
- Management (specializarea Management);

-

a doua facultate pentru studiile de licenţă, pe locuri cu taxă, pentru
absolvenţi cu diplomă de licenţă.

-

Studii de masterat de aprofundare învăţământ la distanţă numai pe
locuri cu taxă, organizate în conformitate cu legea 288/2004 - sistem Bologna.
Domeniile şi programele de master pentru care se organizează concurs sunt:
- Administrarea afacerilor:
- B2 - Administrarea afacerilor în turism şi servicii;
- B4 - Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei;
- Finanţe:
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- B5 - Burse şi asigurări;
- B6 - Finanţe;
- B7 – Bănci;
- Contabilitate:
- B8 - Expertiză contabilă şi audit
- Studii de masterat complementare învăţământ la distanţă, numai pe
locuri cu taxă, organizate în conformitate cu legea 288/2004 sistem Bologna.
- Management
- C1 - Managementul afacerilor (MBA)
- C3 - Managementul afacerilor mici şi mijlocii
- Finanţe
- C2 - Managementul financiar al organizaţiei
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ANEXA 2
Graficul de desfăşurare a concursului de admitere
la Facultatea de Ştiinţe Economice
în anul universitar 2010-2011
- sesiunile iulie şi septembrie a) studii de licenţă zi - sesiunea de vară:
 19 iulie 2010 - 24 iulie 2010: înscrierea candidaţilor;
 26 iulie 2010: anunţarea rezultatelor parţiale (liste Admişi Buget, Admişi cu taxă,
Admişi în aşteptare ), rezolvarea contestaţiilor;
 27 iulie 2010 – 29 iulie 2010 ora 15: 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);
30 iulie 2010: redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca
urmare a neconfirmării (glisare) şi afişarea listelor finale AB, AT
b) studii de licenţă zi - sesiunea de toamnă:
 13 septembrie 2010 - 17 septembrie 2010: înscrierea candidaţilor;
 20 septembrie 2010: anunţarea rezultatelor parţiale (liste Admişi Buget, Admişi
cu taxă, Admişi în aşteptare ), rezolvarea contestaţiilor;
 21 septembrie 2010 - 24 septembrie 2010: 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);
 27 septembrie 2010: redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate
ca urmare a neconfirmării (glisare) şi afişarea listelor finale AB, AT.
c) studii de masterat, studii postuniversitare – sesiunea de vară:
 19 iulie 2010 - 24 iulie 2010: înscrierea candidaţilor;
 26 iulie 2010: anunţarea rezultatelor parţiale (liste Admişi Buget, Admişi cu taxă,
Admişi în aşteptare), rezolvarea contestaţiilor;
 27 iulie 2010– 29 iulie 2010 ora 15: 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);
30 iulie 2010: redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca
urmare a neconfirmării (glisare) şi afişarea listelor finale AB, AT
d) studii de masterat, studii postuniversitare – sesiunea de toamnă:
 13 septembrie 2010 - 17 septembrie 2010: înscrierea candidaţilor;
 20 septembrie 2010: anunţarea rezultatelor parţiale (liste Admişi Buget, Admişi
cu taxă, Admişi în aşteptare ), rezolvarea contestaţiilor;
 21 septembrie 2010 - 24 septembrie 2010: 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);
 27 septembrie 2010: redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate
ca urmare a neconfirmării (glisare) şi afişarea listelor finale AB, AT.
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e) studii de licenţă învăţământ ID:
- sesiunea vară:
 01 mai 2010 – 30 septembrie 2010: înscrierea candidaţilor;
01 octombrie 2010: afişarea listelor finale.
f) studii de masterat şi studii postuniversitare ID:
sesiunea vară:
 01 mai 2010 – 30 septembrie 2010: înscrierea candidaţilor;
01 octombrie 2010: afişarea listelor finale.
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