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R E G U L A M E N T 
de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere – nivel licenţă – 

pentru anul universitar 2017/2018 
la Facultatea de Teologie Romano-Catolică 

 
 
Informaţii generale: 
 
I. Admiterea la Facultatea de Teologie Romano-Catolică se organizează: 
– pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat în învăţământul de zi cu frecvenţă; 
– pe locuri cu taxă în învăţământul de zi cu frecvenţă. 
Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului, pe baza 
cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern. Locurile în regim cu taxă se 
stabilesc de către Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai” la propunerea Consiliului 
Profesoral al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică. 
La Facultatea de Teologie Romano-Catolică se organizează admitere pentru nivel licenţă, 
la studii de master şi doctorat. 
 
II. Candidaţii  
 
La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu 

diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, precum și absolvenții studiilor efectuate 

în străinătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației 

Naționale, ca fiind studii/diplome de bacalaureat. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii 

Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, 

pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii 

români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

 
1. Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe specializări din 
cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” sau la alte instituţii de învăţământ superior, dar 
poate fi admis la o singură specializare pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat. 
Candidatul admis la mai multe specializări trebuie să opteze pentru aceea la care 
doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în 
original. Termenul de depunere a actelor în original la Facultatea de Teologie 
Romano-Catolică este 28 iulie 2017. 
2. Absolvenţii cu diplomă de licenţă, care candidează pe locurile „pentru licenţiaţi”, pot 
urma o a doua specializare numai în regim cu taxă, în învăţământul de nivel licenţă.  
3. Absolvenţii, cu sau fără diplomă de licenţă a învăţământului de stat şi particular au 
dreptul să se prezinte la admiterea pentru studiul unei noi specializări, pe celelalte 
locuri, după cum urmează: 
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– dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi 
în regim cu taxă; 
– dacă prima specializare a fost făcută în regim cu taxă în învăţământul particular sau cel 
de stat, cea de-a doua specializare poate fi în regim fără taxă, în urma reuşitei pe loc 
bugetat la concursul de admitere. În ambele situaţii, candidaţii sunt obligaţi să declare 
(în fişa de înscriere) perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat pe 
durata primei specializări. 
 
III. Admiterea la Facultatea de Teologie Romano-Catolică se face strict în ordinea 
descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi şi în limita de locuri pentru 
care se organizează concursul. Numărul de locuri bugetate nu poate fi depăşit. 
 
Organizarea şi desfăşurarea admiterii la Facultatea de Teologie Romano-Catolică: 

Admiterea este coordonată de Comisia de Admitere 2017. Oficiul Permanent al 
admiterii oferă pe tot parcursul anului informaţii privind admiterea în facultate. 
Informaţii în legătură cu admiterea se pot cere la numerele de telefon: 
+40-264-430.688 (Secretariat) 
+40-264-590.715 (Decanat) 
şi la adresa de email: 
rocateo@ubbcluj.ro 
Persoană de contact: Conf. univ. dr. Holló László 
DOMENIUL: TEOLOGIE – NIVEL LICENŢĂ 
SPECIALIZĂRI: 
Teologie Romano-Catolică Didactică 
Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială 
Teologie Romano-Catolică Pastorală 
Studii religioase 
 
CALENDAR DE DESFĂŞURARE 
– preînscrierea candidaţilor: din 01.03. 2017. (http://admitere.ubbcluj.ro/ro/) 
– înscriere: 17-27 iulie 2017, luni-vineri între orele 9.00-14.00. 
– afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017. 
– confirmarea locurilor obţinute şi depunerea actelor pentru cei admişi: 27-28 iulie 
2017. 
– afişarea rezultatelor după redistribuire: 31 iulie 2017. 
 
 
CRITERII DE SELECŢIE: 
 
1) Specializarea Teologie Romano-Catolică Didactică (3 ani) 
Criterii de admitere: 
1) Media de bacalaureat – 50% 
2) Test de cunoştiinţe biblice  50% - (modelele se vor regăsi pe siteul facultăţii)* 
 
Criterii de departajare: 
1) Media de bacalaureat  

2) Nota unei probe de bacalaureat – la alegere (*) 
(* Se alege din următoarele materii: religie, lb. și lit. maghiară, istorie sau filosofie)  
 
2) Specializarea Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială (zi) 
1) Media de bacalaureat – 50% 
2) Test de cunoştiinţe biblice  50% - (modelele se vor regăsi pe siteul facultăţii)* 
 
Criterii de departajare: 

http://admitere.ubbcluj.ro/ro/
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1) Media de bacalaureat  

2) Nota unei probe de bacalaureat – la alegere (*) 
(* Se alege din următoarele materii: religie, lb. și lit. maghiară, istorie sau filosofie) 
 
3) Specializarea Studii religioase (zi) 
1) Media de bacalaureat – 50% 
2) Test de cunoştiinţe biblice 50% - (modelele se vor regăsi pe site-ul facultăţii)*  
 
Criterii de departajare: 
1) Media de bacalaureat  

2) Nota unei probe de bacalaureat – la alegere (*) 
(* Se alege din următoarele materii: religie, lb. și lit. maghiară, istorie sau filosofie)  
 
4) Specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală Alba Iulia (zi) 
1) Media de bacalaureat – 50% în media finală 
2) Examen de admitere (scris si oral) – 50% din media finală (subiectele se vor regăsi pe 
site-ul facultăţii) 
Criterii de departajare: 
1) Media generală de bacalaureat, 
2) Nota de la interviu 
 
*Testul de cunoştiinţe biblice se va completa în momentul înscrierii de către 
fiecare candidat și va fi corectat de membri comisiei de admitere. 
 
FACILITĂŢI: 
Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III 
la faza naţională a Olimpiadelor Şcolare de Religie (organizate de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului sau de Episcopiile Romano-Catolice) în clasele XI-XII, 
sunt notaţi cu nota 10 la media de admitere. 
Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au participat de două ori la faza finală a 
Olimpiadelor şcolare naţionale de Religie (organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului sau de Episcopiile Romano-Catolice), în clasele IX-XII, sunt 
notaţi cu media 10 la criteriul de selecţie: media de bacalaureat. 
 
 
 
 
TAXE DE ADMITERE ŞI ŞCOLARIZARE: 
Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare se percepe taxa de procesare de 30 
RON, taxă care nu este supusă scutirilor şi nu este returnabilă. 
Taxa de admitere se plăteşte la înscriere. Candidaţi care conform legii sunt scutiţi de 
plata taxei de admitere vor prezenta actele doveditoare. Taxa este de 70 RON. 
Taxa de admitere (70 RON) se plăteşte o singură dată pentru un domeniu. 
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017–2018 nivel licenţă: 2.200 RON. 
Conform regulamentului Universităţii se fac următoarele precizări:  
Pentru înscrierea la concursul de admitere facultăţile percep, potrivit legii, taxe de 
admitere de la candidaţi pentru desfăşurarea concursului (indiferent de forma de 
organizare), în cuantumul lor fiind incluse şi activităţile aferente analizării contestaţiilor 
depuse în termen legal. Taxa de admitere se compune din taxa de înscriere şi taxa de 
procesare. Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii 
Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, 
precum şi copiii personalului didactic în activitate sunt scutiţi de la plata taxei de 
înscriere. Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv pentru eventuala 
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preînscriere, se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, 
degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în 
una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi; provin din casele de 
plasament.  
Se returnează rata achitată a taxei de şcolarizare la confirmarea locului cu plată, în cazul 
în care se produce glisarea pe loc bugetat. 
 
ACTE NECESARE LA ADMITERE 
Pentru înscriere candidaţii vor completa o fişă de înscriere în care vor menţiona, sub 
semnătură proprie, toate datele solicitate şi vor prezenta acte doveditoare oficiale 
despre examenul de bacalaureat şi mediile din anii de liceu. La confirmarea locului, 
candidatul admis va depune un dosar cu următoarele acte: 
 Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate; 
 Copie carte de identitate; 
 Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta (în original în cazul celor 
admişi pe locurile bugetare sau în copie legalizată pentru cei admişi pe locurile cu taxă);  
 Foaia matricolă; 
 Acte doveditoare despre rezultatele obţinute la Olimpiadele şcolare (unde este cazul); 
 2 fotografii tip buletin; 
 Adeverinţă medicală tip (în original); 
 Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care 
urmează o a doua specializare); 
 Diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta (în copie legalizată), pentru 
licenţiaţii, care doresc să urmeze o a doua specializare în învăţământul de nivel licenţă.  
 
OBSERVAŢII: 
Dacă un candidat admis pe locuri bugetare renunţă la calitatea de student dobândită 
prin concurs, locul rămas liber se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor astfel: – cu 
unul dintre candidaţii care au obţinut medie generală egală cu cea a ultimului candidat 
admis; 
– cu primul dintre candidaţii aflaţi sub media celor admişi în regim bugetar. 
Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere a 
Facultăţii de Teologie Romano-Catolică se aduc la cunoştinţa publică până în data de 31 
iulie 2017 la sediul facultăţii. Totodată se vor afişa aceste rezultate şi pe site-ul 
facultăţii (http://rocateo.ubbcluj.ro). 
 
Lect. univ. dr. Ioan Vik 
Decan 


