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Mesaj pentru candidații care au confirmat rămânerea în 

concurs și au glisat în 22 septembrie 2020 (rezultate finale) la o 

opțiune cu prioritate superioară 

Trebuie să aduceți la sediul Facultății de Inginerie, str. Emil Cioran 

nr. 4, în 23 septembrie, între orele 1000 -1400, documentele 

specificate mai jos. 

✓ pentru confirmarea locului la buget 

PASUL 1: Depunerea documentelor în original la sediul facultății: 

− diploma de bacalaureat; 

− diploma de licență sau adeverința de absolvire (pentru 

promoția 2020) 

− 3 fotografii, tip buletin (3x4); 

− copie certificat de naștere; 

− adeverință medicală; 

− copie carte de identitate. 

 

PASUL 2: Online pe platformă: 

− În contul dvs. va apărea butonul , doar după 

efectuarea pasului 1. 

− După apăsarea butonului “Confirmă loc” vei fi redirecționat 

către o pagină unde poți să iei la cunoștință termenii contractului 

de studii și vei putea să efectuezi plata taxei de înmatriculare 

(25 lei). 

 

Pentru ajutor accesează ghidul de mai jos: 

https://admitere.ulbsibiu.ro/resources/front/img/ulbs/Ghid-

Confirmare-loc.pdf  
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✓ pentru confirmarea locului la taxă 

 

PASUL 1: Pe platforma online, în contul dvs. va apărea butonul 

. 
 

− După apăsarea butonului “Confirmă loc” vei fi redirecționat către o 

pagină unde vei putea să iei la cunoștință termenii contractului de 

studii și să efectuezi plata: 

• taxei de înmatriculare (25 lei); 

• primei tranșe din taxa de școlarizare (1512 lei). 

➢ Pentru ajutor accesează ghidul de mai jos: 
https://admitere.ulbsibiu.ro/resources/front/img/ulbs/Ghid-Confirmare-loc.pdf  

PASUL 2: Depunerea documentelor la sediul facultății și încheierea 

contractului de școlarizare  cu taxă, cu: 

− diploma de bacalaureat în original / copie legalizată după diploma 

de bacalaureat; 

− diploma de licență sau adeverința de absolvire (pentru promotia 

2020)/ copie legalizată după diploma de licență sau adeverința de 

absolvire; 

− 3 fotografii, tip buletin (3x4); 

− copie certificat de naștere; 

− adeverință medicală; 

− copie carte de identitate. 
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