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Etape pentru confirmarea locului cu taxă 

la Facultatea de Medicină 

 

Perioada: 18 Septembrie 2022, orele 900 - 1300 

                  19 Septembrie 2022, orele 900 - 1200 

 

PASUL 1: Confirmarea online pe platformă: 

• În contul tău va apărea butonul . 

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

pagină unde vei putea să efectuezi plata: 

• primei tranșe din taxa de școlarizare  

                specializarea Management Sanitar (2400 lei) 

                specializarea Farmacie (3000 lei) 

                specializarea Asistență Medicală Generală (2040 lei) 

                specializarea Asistență Medicală Generală an IV(2520 lei) 

                specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare (2040 

lei) 

• taxei de înmatriculare (25 lei); 

• În mod implicit candidatul admis pe loc cu taxă va rămâne în așteptare 

la toate opțiunile prioritare (fără a pierde locul pe care a fost admis). 

Dacă candidatul dorește să blocheze locul pe care a fost admis și să 

renunțe la posibilitatea glisării, trebuie să trimită la adresa 

admitere.medicina@ulbsibiu.ro un mail pentru a confirma decizia.  

 

PASUL 2: Prezentarea documentelor urcate în platforma la înscrierea on-

line în original la sediul facultății și semnarea contractului individual de 

finanțare și a contractului cu taxă; 

• diploma de bacalaureat 

• certificatul de naştere  

• certificatul de căsătorie – dacă este cazul 

• carte de identitate 

• adeverinţa medicală, eliberată de medicul de familie, în care se 

va preciza că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care 

candidează 

• examen psihiatric de la medicul de specialitate, în care se va 
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preciza că solicitantul este apt medical pentru a urma pregătirea în 

specializarea la care candidează 

• fotografie tip pașaport – 2 buc 

• adeverinţă din care să rezulte calitatea de student și regimul de 

studiu la prima specializare, pentru studenţii care candidează pentru o 

a doua specializare 

• diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru 

absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare și pentru 

candidații declarați admiși la studii universitare de master. 

• LOCAȚIE: Facultatea de Medicină (Strada Lucian Blaga nr. 2A, 

Sibiu) 

 


