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Regulament de organizare şi desfăşurare a procesului de admitere  
la Facultatea de Teologie Greco-Catolică – 2020 

 
ANEXĂ LA REGULAMENTUL DE ADMITERE  

AL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI 
Aprobat de Consiliul Facultăţii din  09.01.2020 

 

Prezentul regulament specific se aplică în sesiunea de admitere la facultate din luna iulie 2020 
şi, în eventualitatea în care nu se ocupă locurile, şi în sesiunea din luna septembrie 2020. 

Facultatea de Teologie Greco-Catolică organizează admitere pentru următoarele cicluri de 
studii: nivel Licență și nivel Master, pe locuri bugetate și cu taxă, învățământ cu frecvență. 

 

A. SPECIALIZĂRI ȘI CRITERII DE ADMITERE LICENȚĂ/MASTER 

  1. Specializări și criterii de admitere Nivel Licență. Linia de studiu: română 
 

1. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ ASISTENŢĂ-SOCIALĂ (CLUJ)  (3 ani, zi) 
Criterii de admitere: 
  a. Interviu motivațional– notat cu Admis/Respins 
 b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 100% din media finală de admitere 
 
2. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ DIDACTICĂ  (CLUJ) (3 ani, zi)  
Criterii de admitere: 
  a. Interviu motivațional– notat cu Admis/Respins 
 b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 100% din media finală de admitere 
 
3. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ (CLUJ) (4 ani, zi)  
Criterii de admitere: 
  a. Interviu tematic – cu pondere 50% în media finală  (tematică interviu vezi anexa 4) 
 b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% în media finală de admitere 
 
4. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ (BLAJ) (4 ani, zi)  
Criterii de admitere: 
  a. Interviu tematic – cu pondere 50% în media finală (tematică interviu vezi anexa 4) 
 b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% în media finală de admitere 
 
5. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ, (ORADEA) (4 ani, zi)  
Criterii de admitere: 
  a. Interviu motivațional– notat cu Admis/Respins 
 b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 100% din media finală de admitere 
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Condiții speciale de admitere 

Candidații care au obţinut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la 

alte concursuri naționale sau internaționale la specializări corespunzătoare disciplinelor religie, filosofie, 

filologie și științe sociale, vor fi scutiți: 

- de interviul motivațional, fiind declarați admiși 

- de interviul tematic și vor fi notați cu nota 10,00. 

 

2. Specializări și criterii de admitere Nivel Master . Linia de studiu: română 

1. Specializarea Teologie biblică, 2 ani, cu frecvență 
2. Specializarea Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj) 2 ani, cu frecvență 
3. Specializarea Fundamente creştine ale identităţii europene (Oradea) 2 ani, cu frecvență 
 

 Criterii de admitere (la toate specializările) 

a. Interviu motivațional– notat cu Admis/Respins 

b. Media de la examenul de Licență - cu pondere 100% din media finală de admitere 

 

3. Criterii de departajare specializări licență și master: (vezi anexa 1). 

 

 

 

B. PERIOADA DE ADMITERE, DOCUMENTE ÎNSCRIERE 

1. Perioada de admitere 

   - Nivel licență (vezi anexa 2) 

   - Nivel master (vezi anexa 3) 

Înscrierile pentru admitere în anul 2020 la Facultatea de Teologie Greco-Catolică se pot face 

începând cu 1 martie 2020, pentru următoarele categorii de candidați:  

a. câştigătorii de olimpiade naționale de religie sau cei care au obținut premiul întâi sau medalia 

de aur la olimpiadele şcolare în unul din ultimii patru ani de studii; 

b. posesori ai diplomei de bacalaureat/ licență 
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2. Acte necesare la înscriere Nivel Licență 

1. Diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare și foaia matricolă de liceu, ambele în 
original; cei ce au deja calitatea de student vor depune diploma de bacalaureat și foaia 
matricolă de liceu în copii certificate „conform cu originalul” în baza documentelor 
originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o adeverință (în original) 
din care să rezulte calitatea de student și faptul că originalul diplomei se află la prima 
facultate;  

2. Certificatul de naştere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului 
original prezentat de student sau copie legalizată; 

3. Carte de identitate în copie;  
4. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică numele în copie certificată „conform cu  

originalul” în baza documentului original prezentat de student; 
5. Adeverinţă medicală tip (în original), de la medicul de familie; 
6. Două fotografii tip 3cm ⁄4 cm; 
7. Diploma de licenţă/absolvire în copie certificată „conform cu originalul” în baza 

documentului original prezentat de student sau copie legalizată, pentru 
licențiații/absolvenții de colegiu care  doresc să urmeze o a doua specializare; 

8. Adeverinţă care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar 
românesc pentru cei care au urmat o altă specializare (de la facultatea respectivă); 

9. Chitanța de achitare a taxei de admitere 80 lei; 
10. Contractul de studii universitare; 
11. Formularul de înregistrare (completat on-line), semnat de candidat;   Dosar plic. 
 

 3. Acte necesare la înscriere Nivel Master 

1. Diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare și foaia matricolă de liceu, ambele în 
original,  

2. Diploma de licenţă/absolvire sau atestat de echivalare și suplimentul la diploma de 
licență/foaia matricolă nivel licență, ambele în original. Cei care au deja calitatea de student 
vor depune: diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu, diploma de licență și 
suplimentul la diploma de licență în copii certificate „conform cu originalul” în baza 
documentelor originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o adeverință 
(în original) din care să rezulte calitatea de student, regimul de finanțare și faptul că 
originalul diplomei de licență se află la prima facultate; 

3. Atestat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulație internațională minimum B1; 
4. Certificatul de naştere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului 

original prezentat de student sau copie legalizată; 
5. Carte de identitate în copie;  
6. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică numele în copie certificată „conform cu  

originalul” în baza documentului original prezentat de student; 
7. Adeverinţă medicală tip (în original), de la medicul de familie; 
8. Două fotografii tip 3cm⁄4 cm; 
9. Adeverinţă care să ateste numărul de ani bugetaţi/taxă, pentru cei care au fost înscriși la altă 

specializare;  
10. Chitanța de achitare a taxei de admitere 80 lei; 
11. Contractul de studii universitare; 
12. Formularul de înregistrare (completat on-line), semnat de candidat;     
13. Dosar plic. 
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C. REGLEMENTĂRI ȘI PROCEDURI 

 
1. Reglementări importante  

 
a. Un candidat poate participa concomitent la admiterea de la mai multe specializări din aceeaşi 

instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior prin depunerea mai multor dosare de 

ȋnscriere, dar poate fi înmatriculat la cel mult două programe de studiu concomitent și poate fi admis la 

o singură specializare pe locuri finanţate de la bugetul de stat. Excepţie fac olimpicii internaţionali, care 

pot beneficia de două specializări finanţate de la bugetul de stat.  

b. Un student admis pe un loc finanţat de la bugetul de stat poate beneficia de subvenţia de la 

buget numai pe durata normală de studiu a specializării la care a fost admis. În cazul studenţilor care 

au beneficiat anterior de subvenţie de la bugetul de stat – fiind înmatriculaţi la o universitate de stat – 

numărul anilor în care vor putea beneficia de subvenţia de la buget va fi diminuat cu numărul anilor de 

studiu urmaţi în prealabil fără taxă. Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor admişi anterior pe un 

loc bugetat care au fost exmatriculaţi sau s-au retras de la studii, cu excepţia primului an de studiu 

(care se derulează în regim cu taxă). Finanţarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu 

presupune urmarea în regim bugetat a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Orice altă situație, cu 

exceptia cazurilor sociale, implică urmarea anului de studiu în regim cu taxă.  

c. Absolvenţii, cu sau fără diplomă de licenţa/absolvire a învăţământului de stat sau particular, 

au dreptul să se prezinte la admiterea în cadrul unei noi specializări. În această situaţie, candidaţii sunt 

obligaţi să declare pe proprie răspundere, în fişa de înscriere, numărul de ani în care au fost susţinuţi 

financiar de la bugetul de stat. 

d. Pentru specializările de la nivel master este obligatorie prezentarea unui certificat de 

competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională. Sunt valabile și atestatele lingvistice 

eliberate de facultăți. Calificativul minim este B1.  

e. Nu se organizează înscrieri, probe de concurs după data legal stabilită de facultate. 

 

2. Procedura de atribuire a locurilor 

 Repartizarea candidaţilor admişi se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs şi cu 

respectarea riguroasă a ordinii opţiunilor formulate, pornind de la prima opţiune. După stabilirea 

rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.  

 



 

 5 

 

D. TAXE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE 

 
 1. Taxa de admitere licență și master  

 
 În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea 

participa la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere în cuantum de 80 lei, formată din: 

a) Taxa de procesare în cuantum de 30 lei se percepe pentru aspectele organizatorice şi de 

comunicare, 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, 

sunt proveniţi din Casele de Plasament (candidaţii în cauză sunt scutiţi atât de taxa de 

procesare, cât şi de cea de înscriere). 

b) Taxa de înscriere în cuantum de 50 lei. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere, copiii 

personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari; angajaţii şi copiii 

angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii 

Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice. 

 
În cazul înscrierii la două programe de studii taxa de înscriere = 60 lei (pentru amândouă) 

Reducerile sunt prevăzute în Regulamentul de Admitere al Universității Babeș-Bolyai. 

În caz de retragere de la studii, taxa de procesare și taxa de înscriere nu se returnează. 

 

2. Taxe de școlarizare pentru candidații admiși la taxă 
 

a). Nivel LICENȚĂ - 2.000 lei/an (toate specializările) 

b). Nivel MASTER  

- Departamentele Blaj și Cluj = 2.500 lei/an 

- Departamentul Oradea  = 2.000 lei/an 

Prima rată se achită la momentul confirmării locului (este condiție pentru confirmarea locului) 

 

Anexele 1, 2, 3, 4 , 5 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

 
 

Decan, 
    Prof. univ. dr. Cristian BARTA 
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Anexa nr. 1 

 
CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE  

NIVEL LICENȚĂ 
 
 
1.  Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ,  

3 ani, cu frecvență, linia de studiu: română. 
Criteriul 1: media de la Bacalaureat; 
Criteriul 2: nota la examenul scris Limba şi Literatura Română de la examenul de Bacalaureat. 

 
2.  Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ DIDACTICĂ,  

3 ani, cu frecvență, linia de studiu: română. 
 Criteriul 1: media de la Bacalaureat; 

Criteriul 2: nota la examenul scris Limba şi Literatura Română de la examenul de Bacalaureat. 
 
3.  Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ,  

4 ani, cu frecvență, linia de studiu: română. 
 Criteriul 1: nota de la interviul tematic; 
 Criteriul 2: media de la Bacalaureat; 

Criteriul 3: nota la examenul scris Limba şi Literatura Română de la examenul de Bacalaureat. 
 
4.  Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ (BLAJ),  

4 ani, cu frecvență, linia de studiu: română. 
 Criteriul 1: nota de la interviul tematic; 
 Criteriul 2: media de la Bacalaureat; 

Criteriul 3: nota la examenul scris Limba şi Literatura Română de la examenul de Bacalaureat. 
 
5.  Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ, (ORADEA),  

4 ani, cu frecvență, linia de studiu: română. 
Criteriul 1: media de la Bacalaureat; 
Criteriul 2: nota la examenul scris Limba şi Literatura Română de la examenul de Bacalaureat. 

   

 

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE  

NIVEL MASTER 

 
Criteriul 1: media de la examenul de Licenţă; 

Criteriul 2: media de la examenul de Bacalaureat. 
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 Anexa nr. 2 

 
CALENDAR ADMITERE 2020 - NIVEL LICENŢĂ   

 
 

I. ADMITERE IULIE 2020 - Sesiunea I 
 
Departamentul Cluj:  Teologie greco-catolică asistență socială 

Teologie greco-catolică didactică 
Teologie greco-catolică pastorală 

Departamentul Blaj:  Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) 
Departamentul Oradea:  Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea) 
 
1 martie - 8 iulie 2020 - preînscriere şi înscriere candidaţi cu Diplomă de Bacalaureat/Licență 
9 - 20  iulie 2020    - înscrierea candidaţilor – sâmbăta și duminica nu se fac înscrieri! 

21 iulie 2020 - interviu tematic pentru Teologie greco-catolică pastorală (Cluj și Blaj); 
     interviu motivațional pentru celelalte specializări (Cluj și Oradea); 
22 iulie 2020  - afişarea rezultatelor – prima lista; 
23 iulie 2020  - confirmarea locurilor (depunerea actelor în original); 
24 iulie 2020  - afişarea rezultatelor lista finală. 

 
 

II. ADMITERE SEPTEMBRIE 2020 - Sesiunea II 
 (în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare) 

 
Departamentul Cluj:       Teologie greco-catolică asistență socială 

Teologie greco-catolică didactică 
Teologie greco-catolică pastorală 

Departamentul Blaj:  Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) 
Departamentul Oradea:  Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea) 
 
07 – 11 septembrie 2020    - înscrierea candidaților                                                    

  12 septembrie 2020 - interviu tematic Teologie greco-catolică pastorală (Cluj și Blaj); 
    - interviu motivațional pentru celelalte specializări (Cluj și Oradea); 
 14 septembrie 2020 - afișarea rezultatelor – prima listă; 

       15 septembrie 2020 - confirmarea locurilor (depunerea actelor în original); 
       16 septembrie 2020 - afișarea rezultatelor lista finală. 
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Anexa nr. 3 
 

CALENDAR ADMITERE 2020 - NIVEL MASTER  
 

I. ADMITERE IULIE 2020 - Sesiunea I 
 
 
Departamentul Cluj:       Teologie biblică 
Departamentul Oradea:  Fundamente creștine ale identității europene (Oradea) 
Departamentul Blaj:  Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj) 
  
1 martie - 08 iulie 2020 - preînscriere şi înscriere candidaţi cu Diplomă deBacalaureat/Licență 
9 - 20 iulie 2020       - înscrierea candidaţilor –  sâmbăta și duminica nu se fac înscrieri! 

21 iulie 2020 - interviu motivațional 
22 iulie 2020  - afişarea rezultatelor – prima lista; 
23 iulie 2020  - confirmarea locurilor (depunerea actelor în original); 
24 iulie 2020  - afişarea rezultatelor lista finală. 

 
 

 
II. ADMITERE SEPTEMBRIE 2020 - Sesiunea II 

 (în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare) 
 

 
Departamentul Cluj:        Teologie biblică 
Departamentul Oradea:   Fundamente creștine ale identității europene (Oradea) 
Departamentul Blaj:   Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj) 
 
07 – 11 septembrie 2020    - înscrierea candidaților  

  12 septembrie 2020 - interviu motivațional 
  14 septembrie 2020 - afișarea rezultatelor – prima listă; 

        15 septembrie 2020 - confirmarea locurilor (depunerea actelor în original); 
        16 septembrie 2020 - afișarea rezultatelor lista finală 
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Anexa nr. 4 

 

SUBIECTELE PENTRU INTERVIUL TEMATIC 

 
 Pentru interviul tematic, candidaţii vor pregăti unul din următoarele subiecte, la alegere: 

Subiectul nr. 1 
Se dă următorul text: Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau prorocii; N-am venit să stric, 

ci să împlinesc. (Mt 5,17). 
În cadrul interviului oral se adresează candidatului următoarele întrebări: 
Definiţi noţiunea de „Lege”. 
Precizaţi care sunt preceptele Legii morale naturale; 
Arătaţi prescripţiile Legii vechi. 
Precizaţi prescripţiile Legii noi. 
Enunţaţi regula de aur în care se rezumă Legea nouă. 
Bibliografie: 
Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, Bucureşti 1993, 

nr. 1949-1986, pp. 413-419. 
 
Subiectul nr. 2 

Se dă următorul text: „Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindeni 
eşti şi toate le împlineşti. Visteria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi te aşează întru noi şi ne 
curăţeşte de toată întinarea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre” (Rugăciunea Împărate Ceresc). 

În cadrul interviului oral se adresează candidatului următoarele întrebări: 
Identificaţi şi explicitaţi atributele Spiritului Sfânt din această rugăciune. 
Precizaţi care sunt lucrările Spiritului Sfânt descrise în această rugăciune; 
Bibliografie: 
Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, Bucureşti 1993, 

nr. 691-693, pp. 161-162. 
 

Subiectul nr. 3 

Plecând de la următorul text: Cred într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică. (Crezul 
niceo-constantinopolitan). 

Se va cere candidatului următoarele: 
Ce numim „Crez” 
De ce se numeşte niceo-constantinopolitan; 
Care sunt atributele Bisericii (enumerarea lor); 
Se va cere detalierea fiecărui atribut în parte; 
Se va cere în ce constă universalitatea Bisericii astăzi. 
Bibliografie: Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. Comisia Sinodală pentru educație 

catolică. Biserica comunitate vizibilă și spirituală. Manual de religie pentru clasa a XI-a, Oradea 2008, p. 25-27 
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Subiectul nr. 4 
Se va cere candidatului să enumere cele şapte sacramente/taine. 
În cadrul interviului oral se adresează candidatului următoarele întrebări (cerinţe): 
Definiţi termenul de sacrament/taină. 
Cum se pot grupa sacramentele/tainele 
Prezentaţi în detaliu (semnificaţia termenului, instituirea, destinatarul etc) un grup de 

sacramente (conform împărţirii de la întrebarea precedentă) 
Bibliografie: Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. Comisia Sinodală pentru educație 

catolică. Biserica comunitate vizibilă şi spirituală Manual de religie pentru clasa a XI-a, Oradea 2008, pp. 85-
100. 

 

Subiectul nr. 5 

Se dă următorul text: "Aceasta este Biserica unică a lui Hristos, pe care o mărturisim în Crez ca 
una, sfântă, catolică şi apostolică". Aceste patru atribute, inseparabil legate între ele, indică nişte 
trăsături esenţiale ale Bisericii şi ale misiunii ei. Biserica nu le are de la ea însăşi; Hristos este cel care, 
prin Spiritul Sfânt, îi dă Bisericii sale să fie una, sfântă, catolică şi apostolică şi tot El o cheamă să 
realizeze fiecare din aceste caracteristici” (Catehismul Bisericii Catolice, nr. 811). 

Se va cere candidatului să argumenteze fiecare atribut al Bisericii lui Isus Hristos. 
Bibliografie: Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, Bucureşti 

1993, nr. 811-870, pp. 186-199. 
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Anexa nr. 5 

 

Declaraţie privind studiile universitare efectuate în sistemul 
universitar de stat din România 

 
 
 Subsemnatul(a) _____________________________________, înscris(ă) la examenul de 

admitere la Facultatea de Teologie Greco-Catolică a Universităţii Babeş-Bolyai, sub sancţiunea 

Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere următoarele1: 

 Nu am fost şi nu sunt student(ă) al unui institut de învăţământ superior din România. 

 Sunt absolvent  cu diplomă  fără diplomă de licenţă, din anul ________. 

 Sunt student(ă) şi dau admitere la o nouă specializare. 

 Am fost student(ă), dar nu am finalizat studiile (retras sau exmatriculat). 

Anul obţinerii Bacalaureatului ________________ 

Număr de ani în regim bugetat la o instituţie de învăţământ de stat din România _________ . 

Traiectoria şcolară în învăţământul superior2: 

 

Perioada 
studiilor 

Instituţia de învăţământ 
superior 

Absolvent 
DA / NU 

Număr ani urmaţi 

Buget Taxă 

     

     

     

 

 Data,            Semnătura, 

                                                 
1 Se bifează situaţia sau situaţiile în care se află candidatul. 
2 Se completează de cei care au fost / sunt studenţi în anii anteriori 


