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Pași de parcurs pentru candidații declarați admiși  

în data de 29.07.2020  

(rezultate finale) 
 

Verificați în care dintre cele șase situații de mai jos vă încadrați și 

acționați în consecință. 

 
1. Ați fost admis pe loc bugetat atât în 23 iulie 2020 (rezultate parțiale) cât și în 

29 iulie 2020 (rezultate finale) 

- nu este necesar să mai întreprindeți nici o acțiune 

 

2. Ați fost admis pe loc cu taxă în 23 iulie 2020 (rezultate parțiale) și ați glisat în 

29 iulie 2020 (rezultate finale) la o opțiune cu prioritate superioară, pe un loc 

bugetat. 

- trebuie să aduceți la sediul Facultății de Inginerie, str. Emil Cioran nr. 4, 

actele necesare (diploma de bacalaureat în original, 3 poze tip buletin, 

adeverința medicală, copii după certificatul de naștere și cartea de identitate) în 

intervalul 30 iulie – 1 august 2020, între orele 900-1300 (dacă nu le-ați adus 

într-o etapă anterioară) 

- completați cererea de returnare a tranșei de 40%, anexată acestui document, 

scanați-o și transmiteți-o pe adresa de e-mail admitere.inginerie@ulbsibiu.ro 

(sau o puteți aduce completată la facultate odată cu actele) 

 

3. Ați fost admis pe loc cu taxă atât în 23 iulie 2020 (rezultate parțiale) cât și în 

29 iulie 2020 (rezultate finale) 

- trebuie să aduceți la sediul Facultății de Inginerie, str. Emil Cioran nr. 4, 

actele necesare (diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată, 3 poze 

tip buletin, adeverința medicală, copii după certificatul de naștere și cartea de 

identitate) în intervalul : 3 august – 18 septembrie 2020, de luni până vineri, 

între orele 900-1300 (dacă nu le-ați adus într-o etapă anterioară) 

 

4. Ați fost admis pe loc bugetat în 23 iulie 2020 (rezultate parțiale) și ați glisat în 

29 iulie 2020 (rezultate finale) la o opțiune cu prioritate superioară, pe un loc 

cu taxă. 

- trebuie să achitați ONLINE prima tranșă de 40% din taxa școlarizare (1440 

Lei), accesând butonul specific din sistemul de admitere online, până în 1 

august 2020, ora 1300 
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5. V-ați aflat pe lista de așteptare în 23 iulie 2020 (rezultate parțiale), ați 

confirmat rămânerea în concurs și ați glisat în 29 iulie 2020 (rezultate finale) 

la o opțiune cu prioritate superioară, pe un loc bugetat. 

- trebuie să aduceți la sediul Facultății de Inginerie, str. Emil Cioran nr. 4, 

actele necesare (diploma de bacalaureat în original, 3 poze tip buletin, 

adeverința medicală, copii după certificatul de naștere și cartea de identitate) în 

intervalul 30 iulie – 1 august 2020, între orele 900-1300 

- după aducerea actelor la facultate, în sistemul de admitere online va apărea 

butonul Confirmă loc, pe care va trebui să-l apăsați 

- după apăsarea butonului, la pasul următor trebuie să achitați ONLINE taxa de 

înmatriculare de 25 Lei până în 1 august 2020, ora 1300 

- veți putea lua cunoștință termenii contractului de studii (doar cu rol informativ) 

 

6. V-ați aflat pe lista de așteptare în 23 iulie 2020 (rezultate parțiale), ați 

confirmat rămânerea în concurs și ați glisat în 29 iulie 2020 (rezultate finale) 

la o opțiune cu prioritate superioară, pe un loc cu taxă. 

- trebuie să intrați în sistemul on-line, și să faceți click pe butonul Confirmă loc 

- după apăsarea butonului, la pasul următor trebuie să achitați ONLINE taxa de 

înmatriculare de 25 Lei până în 1 august 2020, ora 1300 

- tot în această etapă trebuie să achitați ONLINE prima tranșă de 40% din taxa 

școlarizare (1440 Lei), până în 1 august 2020, ora 1300 

- veți putea lua cunoștință termenii contractului de studii (doar cu rol informativ) 

- trebuie să aduceți la sediul Facultății de Inginerie, str. Emil Cioran nr. 4, 

actele necesare (diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată, 3 poze 

tip buletin, adeverința medicală, copii după certificatul de naștere și cartea de 

identitate) în intervalul: 3 august – 18 septembrie 2020, de luni până vineri, 

între orele 900-1300 

 

Completarea unei cereri pentru loc în cămin (dacă este cazul).  

Instrucțiuni aici: 

https://admitere.ulbsibiu.ro/articol/91/cazare-2020 

 

Cererea de returnare a tranșei de 40% din taxa de școlarizare se află pe 

pagina următoare. 
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DOMNULE RECTOR, 
 
 
 
 Subsemnatul(a) _____________________________________________________________ 

Cod numeric personal  

 

Candidat  Admis la specializarea _______________________________________la concursul 

de admitere la Facultatea de Inginerie, în sesiunea IULIE 2020, dosar nr. _________________, 

legitimaţie nr. ___________ vă rog să-mi restituiţi suma de __________________ lei, reprezentând:  

• tranşa I din valoarea taxei de şcolarizare (1440 lei); 

 

Solicit, ca restituirea acestei sume să se facă în contul bancar având următorul IBAN 

                        

 

Numele şi prenumele titularului de cont: ______________________________________________ 

Cod numeric personal titular de cont 

 

Număr de telefon titular de cont:_____________________________________________________ 

 

Data,  __________________ 

        Semnătura candidatului, 
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