Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi
Protecţia Mediului

Aprobat în şedinţa de Consiliu de Facultate din data de 17.01.2018

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI
DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE
ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII ALE
FACULTĂŢII DE Ş.A.I.A.P.M.,
pentru anul universitar 2018-2019
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Criterii de admitere şi condiţii speciale
FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRIGOLE, INGINERIE ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI (ŞAIAPM)
1. Consideraţii generale
1.1. Concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia
Mediului (ŞAIAPM) din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu se desfăşoară potrivit
dispoziţiilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, a
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare şi a actelor normative emise în aplicarea acestora, Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2018-2019 în
ULBS, cu elementele specifice definite prin prezentele norme, aprobate de Consiliul
Facultăţii.
1.2. Admiterea pentru ciclul I - studii universitare de licenţă şi ciclul II - studii universitare
de master se organizează pe domenii, la programele de studii acreditate, conform legii,
respectiv la programele de studii universitare de masterat acreditate în cadrul instituţiei de
învăţământ superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
1.3. Concursul de admitere constă în concurs pe bază de dosare la studiile universitare de
licenţă şi interviu la studiile universitare de master.
1.4. Taxa de admitere este 150 de RON, pentru fiecare ciclu de studii (licenţă sau master), se
întocmeşte un singur dosar în care se ordonează după preferinţele specializărilor pentru
care optează candidatul.
1.5. Oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia
Mediului (ŞAIAPM) pentru anul universitar 2018-2019:
Programe de studii de licenţă - anul universitar 2018-2019
Programul de studii
Ingineria produselor alimentare
Controlul şi expertiza produselor
alimentare
Inginerie şi management în
alimentaţie publică şi agroturism
Montanologie
Ingineria şi protecţia mediului în
agricultură

Număr de locuri
conform ARACIS
100 IF

50 ID

40 IF

-

50 IF

-

50 IF

50 ID

50 IF

-

Tipul de concurs
şi/sau proba/probele de
concurs

Criteriul/criteriile de selecţie şi/sau
Modul de calcul al notei/mediei de
admitere

Concurs de admitere pe
bază de dosare

Media obţinută la
examenul de bacalaureat

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă; ID = învăţământ la distanţă.
Programe de studii de master - anul universitar 2018-2019
Programul de studii
Asigurarea calităţii şi siguranţei
alimentelor
Managementul procesării moderne a
alimentelor
Managementul protecţiei mediului agricol
Managementul dezvoltării durabile a
zonei rurale

Număr de
locuri
conform
ARACIS

Tipul de concurs
şi/sau
proba/probele de
concurs

100 IF

Concurs de admitere
mixt
Proba orală –
INTERVIU

100 IF

Criteriul/criteriile de selecţie şi/sau
Modul de calcul al notei/mediei de
admitere

Pentru candidații care au primit
calificativul ADMIS la interviu
criteriul de clasificare este nota
finală de la examenul de licenţă
(100%)

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă; ID = învăţământ la distanţă; IFR = învăţământ cu frecvenţă redusă

Numărul locurilor cu taxă pot fi suplimentate în limita capacităţii de şcolarizare aprobată de
ARACIS
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2. Admiterea la studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă – concurs de dosare
2.1. Admiterea se organizează în două sesiuni. Înscrierile pentru prima sesiune au loc în
perioada 12-14 și 16-20 iulie 2018 şi pentru a doua sesiune, în perioada 10-15
septembrie 2018, pentru profilele la care au rămas locuri disponibile sau au fost alocate
locuri suplimentare.
2.2. Pentru sesiunea iulie 2018 – LICENŢĂ
- înscrieri: 12-14 și 16-20 iulie 2018
- comunicare rezultate: 23 iulie 2018
- confirmare/înscrieri în anul I de studii: 24-27 iulie 2018 (termen limită 27 iulie 2018 ora
1200)
- comunicare rezultate finale: 30 iulie 2018
2.3. Pentru sesiunea septembrie 2018
LICENŢĂ
- înscrieri: 10-15 septembrie 2018
- comunicare rezultate: 17 septembrie 2018
- confirmare/înscrieri în anul I de studii: 18-20 septembrie 2018 (termen limită 20 septembrie
2018 ora 1200)
- comunicare rezultate finale: 21 septembrie 2018
Eventualele contestaţii vor fi soluţionate în termen de 24 de ore de la depunerea acestora.
Examenele de admitere se vor organiza pe programe de studii.
2.4. Studenţii care au optat pentru o specializare care nu poate fi susţinută economic vor
fi redistribuiţi la specializările pentru care se organizează cursuri pentru anul
universitar 2018-2019. Redistribuirea se va face la finalul examenului de admitere, în
sesiunea de toamnă, şi se va anunţa în scris la sediul facultăţii şi pe site-ul acesteia.
2.5. Media concursului de admitere, calculată cu două zecimale, fără rotunjire este constituită
din media examenului de bacalaureat.
2.6. Criteriul de departajare în caz de egalitate reprezintă nota probei de bacalaureat
diferenţiate în funcţie de filieră, profil, specializare – la proba E.c. În caz de egalitate şi
după această departajare se va lua în calcul nota de la proba diferenţiată în funcţie de
filieră, profil, specializare („Proba la alegere a profilului” – proba E.d.).
2.7. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi
până la completarea locurilor subvenţionate de la bugetul de stat şi în continuare până la
completarea locurilor în regim cu taxă conform opţiunilor făcute de candidat la înscriere.
2.8. Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III sau
menţiune) la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri internaţionale desfăşurate sub
egida ministerului de resort beneficiază de dreptul de a ocupa un loc subvenţionat de la
bugetul de stat (fără taxă), fără concurs. Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor
liceale distincţii (premiile I, II, III sau menţiune) la olimpiadele şcolare naţionale din tabelul
de mai jos beneficiază de dreptul de a ocupa un loc subvenţionat de la bugetul de stat
(fără taxă), fără concurs.

3

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi
Protecţia Mediului

Tabel cu olimpiadele naţionale ai căror premiaţi beneficiază de dreptul de a ocupa un loc
subvenţionat de la bugetul de stat (fără taxă), fără concurs pentru fiecare specializare.
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Specializarea la care
se înscrie
Biotehnologii
Pentru industria
alimentară
Controlul şi
expertiza produselor
alimentare
Inginerie şi
management în
alimentaţie publică
şi agroturism

4.

Ingineria produselor
alimentare

5.

Ingineria şi protecţia
mediului în
agricultură

6.

Montanologie

Olimpiada şcolară recunoscută
Matematica; Astronomie şi Astrofizica; Fizică; Chimie; Biologie; Informatică; Tehnologia
Informaţiei; Olimpiada Naţională Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”; Industrie
Alimentară; Analiza Produselor Alimentare
Matematică; Astronomie şi Astrofizică; Fizică; Chimie; Biologie; Informatică; Tehnologia
Informaţiei; Olimpiada Naţională Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”; Industrie
Alimentară; Analiza Produselor Alimentare
Matematică; Astronomie şi Astrofizică; Fizică; Chimie; Biologie; Geografie; Informatică;
Tehnologia Informaţiei; Olimpiada Naţională Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”;
Economic; Administrativ; Comerţ; Turism şi Alimentaţie; Industrie Alimentară; Analiza
Produselor Alimentare
Matematică; Astronomie şi Astrofizică; Fizică; Chimie; Biologie; Informatică; Tehnologia
Informaţiei; Olimpiada Naţională Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”; Industrie
Alimentară; Analiza Produselor Alimentare
Matematică; Astronomie şi Astrofizică; Fizică; Chimie; Biologie; Informatică; Tehnologia
Informaţiei; Olimpiada Naţională Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”; Agricultură –
Creşterea Animalelor; Agricultură – Cultura Plantelor; Protecţia Mediului
Matematică; Astronomie şi Astrofizică; Fizică; Chimie; Biologie; Informatică; Tehnologia
Informaţiei; Olimpiada Naţională Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”; Agricultură –
Creşterea Animalelor; Agricultură – Cultura Plantelor; Protecţia Mediului

2.9. Candidaţii admişi în sesiunea de vară pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat se
vor înscrie în anul I în perioada 24–27 iulie 2018, vor depune actele în original, vor
semna contracul de şcolarizare şi vor achita contravaloarea taxei de înmatriculare,
altfel vor pierde locul câştigat prin concurs; candidaţii admişi pe locurile cu taxă care
se vor înscrie în anul I, vor semna contractul de şcolarizare, vor plăti prima tranşă a taxei
şcolare (40% din taxa şcolară anuală) şi taxa de înmatriculare, în perioada 24 – 27 iulie
2018. Înscrierea se realizează la secretariat şi constă în depunerea actelor în original şi
completarea fişei tip de confirmare la facultate. Candidaţii care urmează cursurile a două
facultăţi şi nu depun actele în original vor prezenta adeverinţă de la a doua facultate.
ATENŢIE !!
- Candidaţii care nu se înscriu până la data mai sus menţionată pierd dreptul obţinut prin
concurs şi sunt consideraţi retraşi
- Locurile de la buget eliberate prin neînscrierea candidaţilor declaraţi admişi se vor ocupa
în ordinea mediilor, printr-o procedură de glisare, de către candidaţii care au încheiat contract şi au
achitat prima rată de 40% din taxa de şcolarizare, conform opţiunilor exprimate la înscriere.
2.10. La data de 30 iulie 2018 ora 12, admiterea din sesiunea de vară se consideră încheiată.
Orice revendicări de drepturi, după această dată, nu mai sunt posibile.
2.11. Candidaţii admişi în sesiunea de toamnă pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat
se vor înscrie în anul I în perioada 18-20 septembrie 2018, vor depune actele în
original, vor semna contracul de şcolarizare şi vor achita contravaloarea taxei de
înmatriculare. Candidaţii admişi în sesiunea de toamnă pe locurile cu taxă care se vor
înscrie în anul I, vor semna contractul de şcolarizare, vor plăti prima tranşă a taxei şcolare
(40%) şi vor achita taxa de înmatriculare, în perioada 18-20 septembrie 2018. Înscrierea
se realizează la secretariat şi constă în depunerea actelor în original, şi completarea fişei
tip de confirmare la facultate. Candidaţii care urmează cursurile a două facultăţi şi nu
depun actele în original vor prezenta adeverinţă de la a doua facultate.
2.12. În data de 21 septembrie 2018 ora 12, admiterea din sesiunea de toamnă se consideră
încheiată. Orice revendicări de drepturi, după această dată, nu mai sunt posibile.
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-

-

-

2.13. La specializările la care nu se ocupă toate locurile după cele două sesiuni de admitere
se va organiza, cu aprobarea conducerii ULBS, o procedură de redistribuire pentru
candidaţii care au susţinut admitere în sesiunea iulie 2018 la alte specializări.
2.14. Actele necesare pentru înscriere:
dosar plic;
cererea tip de înscriere (se completează la înscriere);
diploma de bacalaureat în original / copie legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu
originalul” de către persoanele care au atribuţii desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de
admitere de la nivelul facultăţii, iar pentru absolvenţii din 2018 adeverinţă tip, pe care să se
specifice media obţinută la bacalaureat şi notele la probele examenului de bacalaureat;
certificatul de naştere, fotocopie;
adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele şcolare sau teritoriale;
trei fotografii tip buletin de identitate (3 x 4 cm);
copie după cartea de identitate (fotocopie)
copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate (unde a depus actele originale),
autentificată de secretariatul facultăţii, pentru candidaţii înscrişi la examenul de admitere la mai
multe facultăţi;
chitanţa de plată a taxei de admitere sau acte doveditoare pentru cei scutiţi de la plata taxei
de admitere;
diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de licenţă pentru
absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original / copie legalizată (Ia notar)
/ copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuţii desemnate în
acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultăţii sau adeverinţă pentru
promoţia 2018;
2.15. Fişa de înscriere ţine locul de legitimaţie de concurs. Pe baza fişei de înscriere se va
face înscrierea în anul I de studii sau retragerea dosarului de înscriere.

3. Admiterea la studii universitare de master – INTERVIU
3.1. Pentru învăţământul universitar de master se organizează o sesiune de admitere de
vară şi o sesiune de toamnă, astfel:
3.2. Pentru sesiunea iulie 2018 – MASTER
- înscrieri: 13-14 și 16-19 iulie 2018
- Proba orală – INTERVIU, 20 iulie 2018, începând cu ora 8:00, conform programării
prealabile
- comunicare rezultate: 23 iulie 2018
- confirmare/înscrieri în anul I de studii: 24-27 iulie 2018 (termen limită 27 iulie 2018 ora
1200)
- comunicare rezultate finale: 30 iulie 2018
3.3. Pentru sesiunea septembrie 2018
- înscrieri: 10-15 septembrie 2018
- Proba orală – INTERVIU, 17 septembrie 2018, începând cu ora 10:00, conform
programării prealabile
- comunicare rezultate: 18 septembrie 2018
- confirmare/înscrieri în anul I de studii: 19-20 septembrie 2018 (termen limită 20 septembrie
2018 ora 1200)
- comunicare rezultate finale: 21 septembrie 2018
3.4. Eventualele contestaţii vor fi soluţionate în termen de 24 de ore de la depunerea acestora.
3.5. Admiterea în învăţământul universitar – masterat se face pe baza unui INTERVIU din
tematica de licenţă (cu bibliografia aferentă care este afişată pe site-ul facultăţii),
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Rezultatul interviului este exprimat prin calificativul ADMIS sau RESPINS. Pentru
candidații cu calificativul ADMIS nota de admitere este nota obținută la concursul de
licență. Candidații respinși la interviu nu participă la clasificare.
3.6. Criteriul de departajare în caz de egalitate: nota probei de verificare a cunoştinţelor (proba
scrisă). În cazul în care în continuare se constată egalitate pentru departajare se va lua în
considerare media examenului de bacalaureat.
3.7. Candidaţii admişi în sesiunea de vară pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat se
vor înscrie în anul I în perioada 24–27 iulie 2018, vor depune actele în original, vor
semna contractul de şcolarizare şi vor achita contravaloarea taxei de înmatriculare,
altfel vor pierde locul câştigat prin concurs; candidaţii admişi pe locurile cu taxă la
înscrierea în anul I, vor semna contractul de şcolarizare şi vor plăti prima tranşă a taxei
şcolare în perioada 24–27 iulie 2018 (40% din taxa şcolară anuală). Înscrierea se
realizează la secretariat şi constă în depunerea actelor în original şi completarea fişei tip
de confirmare la facultate. Candidaţii care urmează cursurile a două facultăţi şi nu depun
actele în original vor prezenta adeverinţă de la a doua facultate.
3.8. Candidaţii admişi în sesiunea de toamnă pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat se
vor înscrie în anul I în perioada 19-20 septembrie 2018, vor depune actele în original,
vor semna contractul de şcolarizare şi vor achita contravaloarea taxei de
înmatriculare, altfel vor pierde locul câştigat prin concurs. Candidaţii admişi în
sesiunea de toamnă pe locurile cu taxă la înscrierea în anul I, vor semna contractul de
şcolarizare, vor plăti prima tranşă a taxei şcolare (40%) şi vor achita contravaloarea
taxei de înmatriculare în perioada 19-20 septembrie 2018. Înscrierea se realizează la
secretariat şi constă în depunerea actelor în original, şi completarea fişei tip de confirmare
la facultate. Candidaţii care urmează cursurile a două facultăţi şi nu depun actele în
original vor prezenta adeverinţă de la a doua facultate.
3.9. Actele necesare sunt cele pentru admiterea în anul I de studii de licenţă plus diploma de
absolvire şi suplimentul la diplomă în original sau adeverinţă de absolvire din care să
rezulte nota examenului de licenţă şi nota probei de verificare a cunoştinţelor
fundamentale.
3.10. Studenţii care au optat pentru o specializare care nu poate fi susţinută economic
vor fi redistribuiţi la specializările pentru care se organizează cursuri pentru anul
universitar 2018-2019. Redistribuirea se va face la finalul examenului de admitere, în
sesiunea de toamnă, şi se va anunţa în scris la sediul facultăţii şi pe site-ul acesteia
4. Admiterea la studii universitare de licenţă, învăţământ la distanţă (ID) – concurs de
dosare
4.1. Înscrierile au loc în perioada 12 – 30 iulie 2018 și 10 – 13 septebrie 2018 la sediul
Facultăţii de ŞAIAPM, 07.05 – 13.09. 2018 la Departamentul pentru Învățământ la Distanță
precum şi la centrele de înscriere din teritoriu.
4.2. Confirmarea/înscrierea în anul I de studii se face în perioada 18–20 septembrie 2018.
Candidaţii admişi vor semna contractul de şcolarizare, vor plăti prima tranşă a taxei
şcolare (40%) şi vor achita taxa de înmatriculare, în perioada 18 - 20 septembrie 2018.
Înscrierea se realizează la secretariat şi constă în depunerea actelor în original, şi
completarea fişei tip de confirmare la facultate. Neînscrierea în anul I de studii până la
data de 20 septembrie 2018 va conduce la pierderea locului.
4.3. Comunicare rezultate finale: 21 septembrie 2018
4.4. Departajarea candidaţilor se va face în mod similar concursului de admitere în anul I de
studii, învăţământ cu frecvenţă.
4.5. Actele necesare sunt cele necesare pentru admiterea în anul I de studii.
- dosar plic;
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- cererea tip de înscriere (se completează la înscriere);
- diploma de bacalaureat în original/copie legalizată (Ia notar)/copie certificată ”Conform
cu originalul” de către persoanele care au atribuţii desemnate în acest sens, din cadrul
comisiei de admitere de la nivelul facultăţii sau adeverinţă tip pentru absolvenţii din
2018, pe care să se specifice media obţinută la bacalaureat şi notele la probele
examenului de bacalaureat;
- certificatul de naştere, fotocopie;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele şcolare sau teritoriale;
- trei fotografii tip buletin de identitate;
- copie după cartea de identitate (fotocopie)
- copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate (unde a depus actele originale),
autentificată de secretariatul facultăţii, pentru candidaţii înscrişi la examenul de admitere
la mai multe facultăţi;
- chitanţa de plată a taxei de înscriere sau acte doveditoare pentru cei scutiţi de la plata
taxei de admitere
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist, pentru studenţii care
urmează o a doua specializare.
- diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de licenţă
pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original / copie
legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care
au atribuţii desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul
facultăţii sau adeverinţă pentru promoţia 2018;
Candidaţii înscrişi la două facultăţi din ULBS vor prezenta şi copia legitimaţiei de
înscriere la prima facultate, certificată de secretariatul facultăţii la care a făcut prima
înscriere.
4.6. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi numai dacă până la data de 20.09.2018 au
achitat prima rata din taxa de şcolarizare, reprezentând 40% din taxa de şcolarizare şi au
completat fişa de înscriere în anul I.
5. DISPOZIŢII FINALE
5.1. Candidaţii declaraţi admişi, care nu se înscriu în anul I de studii în termenul prevăzut în
calendarul examenului de admitere pierd locul pe care l-au obţinut prin concurs. Fişa de
înscriere ţine locul de legitimaţie de concurs. Pe baza fişei de înscriere se va face
înscrierea în anul I de studii sau retragerea dosarului de înscriere.
5.2. În urma centralizării confirmărilor candidaţilor declaraţi admişi se vor afişa listele finale ale
admiterii care vor fi comunicate Rectoratului Universităţii „Lucian Blaga” pentru întocmirea
deciziilor de înmatriculare.
5.3. Candidaţilor declaraţi respinşi, celor eliminaţi sau celor care renunţă la concurs sau la locul
obţinut prin concurs li se restituie necondiţionat dosarele de concurs, conform legii, fără
perceperea vreunei taxe, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii de
restituire.
5.4. Pentru admiterea la Facultatea de SAIAPM nu se recunosc concursurile de admitere
susţinute în alte centre universitare, la alte universităţi sau la alte facultăţi din cadrul ULBS.
5.5. Hotărârile Comisiei Centrale de Admitere vor fi puse în practică de Comisia de admitere a
facultăţii şi vor fi urmate de toţi candidaţii la admitere.
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