
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE MANAGEMENT  FINANCIAR 

 In anul anul universitar 2022-2023, Facultatea de Management Financiar organizează 

concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare acreditate: 

            1. Licență (durată 3 ani) – Finanțe și bănci  

                        - Invățământ cu frecvență - 90 de locuri;  

                       - Invățământ cu frecvență redusă - 75 de locuri.  

            2. Master (durată 2 ani) - Invățământ cu frecvență - 125 de locuri la programele de     

master:  

                      - Management Financiar (max. 75 de locuri);  

                      - Management Financiar al Mediului;  

                      - Finanțarea Protecției Sociale.  

Studii universitare de licență 

Taxa de inscriere la concursul de admitere este de 150 lei. 

Admiterea la studiile universitare de licență se face prin concurs de dosare pe baza mediei de 

admitere care este media examenului de bacalaureat. 

Departajarea candidaților la examenul de admitere la studii universitare de licență situați 

pe ultimul loc care au medii egale va fi stabilită în urma susținerii unui interviu motivațional, 

admiterea realizându-se în limita numărului de locuri alocate programului de studiu.  

 

Graficul desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de licență:  

IULIE 2022  

02 mai - 26 iulie 2022  
Inscrierea online (Taxa de inscriere la concursul de admitere este 

de 150 lei) 

02 mai - 26 iulie 2022 

între orele 8 - 16  

 

Înscrierea la secretariatul facultății (Depunerea dosarelor) (Taxa de 

inscriere la concursul de admitere este de 150 lei) 

27 iulie 2022, ora 13 Afișarea listelor provizorii 

27 iulie 2022, ora 14 Susținerea interviului motivațional (dacă este cazul) 

27 iulie 2022, ora 18 Afișarea listelor definitive 

28 iulie – 01 august 

2022 între orele 8 - 16 
Depunerea in original a diplomei de bacalaureat/adeverinței de 

absolvire pentru absolvenții din sesiunea iulie 2022 

01 august 2022,ora 18 Afișarea rezultatelor 

IMPORTANT!  

Candidații declarați admiși au obligația achitării primei rate din taxa de școlarizare (1.000 RON) 

în termen de 5 zile de la data afișării rezultatelor. Neplata în acest termen va însemna pierderea 

admiterii și eliberarea locului ocupat pentru sesiunea din septembrie. 

Dovada achitării se va face prin transmiterea unei copii la adresa de email: admiterefmf@ueb.ro 

Nedepunerea documentelor originale în format fizic până la 30 septembrie 2022 determină 

pierderea calității de candidat admis 

mailto:admiterefmf@ueb.ro


 

Graficul desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de licență:  

 

SEPTEMBRIE 2022  
 

02 august - 22 

septembrie 2022  

 

Inscrierea online (Taxa de inscriere la concursul de admitere este de 

150 lei) 

02 august - 22 

septembrie 2022 

între orele 8 - 16  

 

Înscrierea la secretariatul facultății (Depunerea dosarelor) (Taxa de 

inscriere la concursul de admitere este de 150 lei) 

23 septembrie 2022, 

ora 13 
Afișarea listelor provizorii 

23 septembrie 2022, 

ora 14 
Susținerea interviului motivațional (dacă este cazul) 

23 septembrie 2022, 

ora 18 
Afișarea listelor definitive 

24 septembrie - 29 

septembrie 2022 

între orele 8 - 16 

Depunerea în original a diplomei de bacalaureat/adeverința de absolvire 

pentru absolvenții din sesiunea septembrie 2022 și plata primei rate din 

taxa anuală de școlarizare (1.000 RON)  

29 septembrie 

2022,ora 18 
Afișarea rezultatelor finale 

 

IMPORTANT!  

Candidații declarați admiși au obligația achitării primei rate din taxa de școlarizare (1.000 RON) 

până la data de 30 septembrie 2022.  

Dovada achitării se va face prin transmiterea unei copii la adresa de email: admiterefmf@ueb.ro  

Nerespectarea termenului de plată a primei rate și nedepunerea documentelor originale în 

format fizic până la 30 septembrie 2022 determină pierderea calității de candidat admis în 

sesiunea septembrie 2022 iar locul devenit vacant va fi repartizat următorului candidat din 

lista celor care nu au fost declarați eligibili.  

 

 Taxele pot fi plătite prin: 
- plata cu cardul prin sistemul pus la dispoziție de universitate: https://www.ueb.ro/platacard/ 

- bancă, în contul IBAN: RO43BRDE410SV21862754100, deschis la BRD sucursala   

Academiei, București, cod fiscal UEB: 10240221  

- casieriile Universității Ecologice din București din:  

 Bd. Vasile Milea, nr.1G, sector 6, Casa Ecologiei, etajul 1; 

 Str. Franceza, nr.22, sector 3 

de LUNI pâna VINERI între orele 08.00-16.00  

Studenții sunt rugați să completeze numele, așa cum apare în CI; în cazul schimbării numelui se 

va trece și numele de naștere, CNP-ul, facultatea, programul de studiu, forma de învățământ (if, 

ifr), anul de scolarizare pentru care este taxa.  

mailto:admiterefmf@ueb.ro
https://www.ueb.ro/platacard/


Metodologia de admitere 
Metodologia de admitere poate fi consultată la adresa: 

https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente.php 

Dosarul de înscriere 
Lista documentelor care trebuie depuse de candidat se găsește la adresa: 

https://www.ueb.ro/admitere/ 

Comisia de admitere la studiile universitare de licență 

- Presedinte: conf.univ.dr. Carmen-Doina UNGUREANU  

- Membri: prof.univ.dr. Dorin JULA  

                 conf.univ.dr. Ciprian ALEXANDRU-CARAGEA       

- Secretar: lect.univ.dr. Mariana PAJA  

Dovada achitării se va face prin transmiterea unei copii la adresa de email: admiterefmf@ueb.ro  

Nerespectarea termenului de plată a primei rate și nedepunerea documentelor originale în format 

fizic până la 30septembrie 2022 determină pierderea calității de candidat admis în sesiunea 

septembrie 2022 iar locul devenit vacant va fi repartizat următorului candidat din lista celor care 

nu au fost declarați eligibili.  

Taxele pot fi platite prin: 
- plata cu cardul prin sistemul pus la dispozitie de universitate: https://www.ueb.ro/platacard/  

- banca, în contul IBAN: RO43BRDE410SV21862754100, deschis la BRD sucursala 

Academiei, Bucuresti, cod fiscal UEB: 10240221  

- casieriile Universitatii Ecologice din Bucuresti din:  

 Bd. Vasile Milea, nr.1G, sector 6, Casa Ecologiei, etajul 1; 

 Str. Franceza, nr.22, sector 3 

de LUNI pâna VINERI intre orele 08.00-16.00  

 

Studentii sunt rugati sa completeze numele, asa cum apare in CI; în cazul schimbarii numelui se 

va trece si numele de nastere, CNP-ul, facultatea, programul de studiu, forma de invatamant (if, 

ifr), anul de scolarizare pentru care este taxa.  

 

Metodologia de admitere 
Metodologia de admitere poate fi consultata la adresa:  

https://www.ueb.ro/stiinteeconomice/admitere.php 

 

Dosarul de înscriere 
Lista documentelor care trebuie depuse de candidati se gaseste la adresa: 

https://www.ueb.ro/admitere/ 

 

 

https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente.php
https://www.ueb.ro/admitere/
https://www.ueb.ro/platacard/
https://www.ueb.ro/stiinteeconomice/admitere.php
https://www.ueb.ro/admitere/


 

Taxe de studii și alte servicii educaționale - anul universitar 2022-2023 

https://www.ueb.ro/taxe/ 

Contractul de școlarizare studii de licență 2022-2025 -https://www.ueb.ro/contracte/ 

Facilitati oferite studenților: 

- reducerea cu 5% a taxei anuale de școlarizare (la studii universitare de licență), în cazul 

achitării integrale a taxei pana la data de 30.09.2022;  

- reducerea cu 25% a taxei anuale de școlarizare pentru membrii aceleiași familii, la studii 

universitare de licență (depunerea cererii pentru primirea reducerii se va efectua până la data de 

30.09.2022);  

- reducerea cu 15% a taxei anuale de școlarizare pentru studenții care urmează simultan două 

programe de studii în cadrul universității (depunerea cererii pentru primirea reducerii se va 

efectua până la data de 30.09.2022);  

- burse de performanță, conform Regulamentului privind acordarea burselor; 

- burse de mobilități ERASMUS (studii și practică); 

- acces la biblioteca electronică; 

- acces la baza sportivă; 

- facilitati cazare caminul situat in, Bd. Vasile Milea. 

Reducerile nu se cumulează, studentul beneficiind de reducerea cea mai avantajoasă.  

Condițiile de înscriere pentru cetățenii străini 

Admiterea la studii universitare de LICENTA a cetatenilor straini  

Admiterea la studii universitare de MASTER a cetatenilor straini  

Conditiile de înscriere a românilor de pretutindeni 

Inscrierea si scolarizarea cetatenilor romani de pretutindeni  

 

https://www.ueb.ro/taxe/
https://www.ueb.ro/files/Contract%20de%20scolarizare%202019-2020%20%20IF+IFR.pdf
https://www.ueb.ro/admitere/admiterea%20la%20studii%20universitare%20de%20licenta%20a%20cetatenilor%20straini_b.pdf
https://www.ueb.ro/admitere/admiterea%20la%20studii%20universitare%20de%20master%20a%20cetatenilor%20straini_b.pdf
https://www.ueb.ro/files/Conditii_de_inscriere_a_romanilor_de_pretutindeni.pdf

