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

pentru anul universitar 2018/2019 
la Facultatea de Teologie Romano-Catolică 

 
Informaţii generale: 
I. Admiterea nivel master 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.  
II. Candidaţii concursului de admitere în învăţământul postuniversitar sunt absolvenţi 
cu diploma de licenţă ai diverselor instituţii de învăţământ superior. 
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 27 iulie 2018. 
 
III. Admiterea la Facultatea de Teologie Romano-Catolică se face strict în ordinea 
descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere şi în 
limita de locuri disponibile. 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 2018. 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: 
 
+40-264-590.715 (Secretariat) 
+40-264-430.688 (Fax) 
 
şi la adresa de email: 
rocateo@ubbcluj.ro 
Persoană de contact: Conf. univ. dr. Holló László 
 
DOMENIUL: TEOLOGIE – NIVEL MASTER 
SPECIALIZĂRI: 
1). Consiliere Pastorală 
2). Teologie romano-catolică pastorală aplicată  

RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA KAR 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 
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CRITERII DE SELECŢIE: 
1). Specializarea Consiliere pastorală (zi, 2 ani) 
a. Media licenţă 50%; 
b. Prezentare proiect 50%. 
2). Specializarea Teologie romano-catolică pastorală aplicată (zi, 2 ani) 
a. Media licenţă 50%; 
b. Prezentare proiect 50%. 
 
CRITERII DE DEPARTAJARE: 
Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se va lua în calcul: 
1) media generală de licenţă; 
2) nota prezentare proiect de cercetare. 
 
CALENDAR DE DESFĂŞURARE: 

• preînscrierea candidaţilor: din 01. 03. 2018. 
• înscriere: 11–20 iulie 2018, luni-vineri între orele 9.00-14.00. 
• afișarea rezultatelor: 20 iulie 2018.  
• confirmarea locurilor: 23-26 iulie 2018. 
• afişarea rezultatelor finale: 27 iulie 2018. 
• prezentarea şi susţinerea proiectului de cercetare se va face în momentul înscrierii 

de către fiecare candidat. 
 
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 2018–2019 nivel master: 2.500 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 este formată 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 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. La înscriere 
candidatul este obligat să declare numărul anilor de studiu în care a mai ocupat loc 
bugetat la Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de învăţământ superior. 
 
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 până în data de 27 iulie 2018: 
 

• Certificatul de naştere 
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• Copie carte de identitate; 
• Diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta 
• Supliment de diplomă. 
• Atestat de competenţă lingvistică. 
• Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta; 
• Foaia matricolă; 
• 2 fotografii tip buletin; 
• Adeverinţă medicală tip (în original). 

 
OUG 41/2016 elimină cerința depunerii copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindule 
cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul fiecărei 
facultăți. 
 
OBSERVAŢII: 
Dacă un candidat admis pe locuri bugetate renunţă la calitatea de masterand 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. 
 
 
Conf. univ. dr. Ioan Vik 
decan 
 


