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ADMITERE 2016 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:  

11 – 29 IULIE 2016 şi 01 – 30 SEPTEMBRIE 2016 

pentru următoarele 

 

PROGRAME UNIVERSITARE DE MASTER 

 
Nr. 

crt. 
Denumirea programului 

Taxa de 

înscriere 

Taxa de 

şcolarizare 
Credite Durată 

1. Management sanitar 250 lei 1.250 lei / sem. 60 2 sem. 

2. Management educaţional 160 lei 1.100 lei / sem. 120 4 sem. 

 

PROGRAME POSTUNIVERSITARE  

DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

 
Nr. 

crt. 
Denumirea programului 

Taxa de 

înscriere 

Taxa de 

şcolarizare 
Credite Durată 

3. 
Evaluarea riscurilor şi auditarea în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă 
150 lei 2.000 lei 40 8 săpt. 

4. 
Managementul securităţii, sănătăţii şi relaţiilor de 

muncă 
150 lei 1.250 lei / sem. 70 2 sem. 

5. Managementul şi valorificarea gazelor naturale 150 lei 1.250 lei / sem. 65 2 sem. 

6. Management sanitar 250 lei 1.250 lei / sem. 65 2 sem. 

7. Management educaţional 160 lei 1.100 lei / sem. 130 4 sem. 

8. Incluziune şi intervenţie pentru persoanele cu CES 150 lei 1.250 lei / sem 65 2 sem. 

9. Managementul administraţiei publice 150 lei 1.250 lei / sem. 65 2 sem. 

10. Mediere instituţională şi transnaţională 150 lei 1.250 lei / sem. 65 2 sem. 

 

PROGRAME DE PERFECŢIONARE 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea programului 

Taxa de 

înscriere 

Taxa de 

şcolarizare 
Nr. ore Cod NC 

11. Manager proiect 150 lei 500 lei 100 242101 

12. Manager în domeniul siguranţei alimentare 150 lei 500 lei 100 325715 

13. Consultant în administraţia publicã 150 lei 500 lei 100 242205 

14. Antreprenor în economia socialã  150 lei 500 lei 100 112032 



 

PROGRAM DE ÎNSCRIERE:  

Luni - Vineri între orele 12,00 - 15,00 
 
 

LOCUL ÎNSCRIERII (actele şi taxa de înscriere se pot trimite şi prin curier la adresa de mai jos): 
 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

RECTORATUL 

D-ra Crina DUCA 

B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu 

E-mail: crina.duca@ulbsibiu.ro 

Telefon: 0269 / 211 083 (doar în intervalul orar de înscriere) 

Fax: 0269 / 210 298 

 

●  ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII: 

a) fişa de înscriere se descarcă de la adresa: 

http://concept.ulbsibiu.ro/materiale/FISA_INSCRIERE.doc 

b) buletin / carte de identitate (copie xerox); 

c) certificat de naştere (copie xerox); 

d) certificat de căsătorie (copie xerox), în cazul schimbării numelui; 

e) diploma de bacalaureat (copie legalizată); 

f)   diploma de licenţă, sau echivalentă, cu media de licenţă (copie legalizată); 

g) trei fotografii color tip buletin; 

h) un dosar plic; 

i)   taxă de înscriere, aferentă programului din tabelul anterior; 

j)  pentru programul nr. 14 nu trebuie diploma de licenţã sau echivalentã de la pct. f. 

 

● Se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, indiferent de profilul 

absolvit, iar pentru programul de la punctul nr. 14 se pot înscrie şi absolvenţi doar cu 

diplomã de bacalaureat; 

 

● Taxa de şcolarizare se poate achita în rate !  

  

●  La cererea cursanţilor activităţile didactice se pot organiza în regim modular ! 

 

• O serie ȋncepe doar dacă sunt minim 20 de cursanţi ȋnscrişi ! 

 

●  Informaţii suplimentare:  e-mail: lucian.cioca@ulbsibiu.ro sau tel. 0745 / 110 855 

 

http://concept.ulbsibiu.ro 

mailto:lucian.cioca@ulbsibiu.ro

