
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cluj-Napoca, 15.05.2020. 

Nr. reg.: 372/2020. 

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SESIUNILOR DE ADMITERE  

LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ, 

ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ 

 

Anexă la Regulamentul de admitere a  

Facultății de Teologie Romano Catolică 

-nivel master- 

pentru anul universitar 2020-2021 

- Aprobată de Consiliul Facultății în ședința din 15 mai 2020 –  

 

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza 

Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național 

pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și deciziile Universității 

Babeș-Bolyai cu privire la suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea 

acestora în regim online, Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai aprobat prin 

Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 şi Regulamentul de Admitere a Facultății de 

Teologie Romano-Catolică, nivel master pentru anul universitar 2020-2021, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Facultății nr. 363 din 15 mai 2020 vor fi completate cu următoarele 

prevederi, aplicabile în sesiunile de admitere iulie 2020 și septembrie 2020, dacă situația la 

nivel național nu va permite reluarea activităților față în față:  
 

1. Sesiunile de admitere nivel masterat, atât iulie, cât și septembrie, se vor desfășura 

după calendarul propus inițial și aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație nr. 22365 din 18.11.2019. 

2. Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe 

platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul 

de admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 

din 10.12.2019 şi în Regulamentul de Admitere a Facultății de Teologie Romano-

Catolică, nivel master pentru anul universitar 2020-2021, semnate (unde este cazul) și 

scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse  
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