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REGULAMENTUL 

 

privind desfăşurarea concursului de admitere, nivel licenţă 

la Facultatea de Teologie Reformată, sesiunile iulie şi septembrie 2012. 
 

 

 

 A) NORME GENERALE 
 

 Organizarea  concursului de admitere la  Facultatea de Teologie Reformată, sesiunea iulie şi 

septembrie 2012 se realizează pe baza regulamentelor generale elaborate de  Ministerul Educaţiei, Cercetării 

şi Inovării, sub îndrumarea Comisiei de admitere pe Universitate. 

  Concursul de admitere la Facultatea de Teologie Reformată se desfăşoară pe baza Regulamentului 

propriu, – în conformitate cu prevederile Legii Învăţământului – care cuprinde condiţiile de înscriere la 

concurs, actele necesare preînscrierii şi înscrierii, perioada de preînscriere şi înscriere şi de  desfăşurare a 

probelor de concurs, probele de concurs, criteriile de selecţie pentru absolvenţii de liceu, criterii de 

departajare pentru candidaţii  cu medie egală pe ultimul loc, criterii de selecţie pentru licenţiaţi, criterii de 

departajare pentru candidaţii licenţiaţi cu medie egală pe ultimul loc, criterii specifice pentru premianţii la 

olimpiade, cifra de şcolarizare pe specializări pentru locurile bugetate, alte condiţii specifice. 

  Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor în limita numărului de locuri aprobate pentru 

fiecare specializare. Mediile generale obţinute de candidaţi la concurs sunt valabile numai la specializarea 

pentru care au optat. Media minimă de admitere este 5.00.  În cazul locurilor rămase neocupate acestea se vor 

ocupa prin redistribuirea candidaţilor de la alte secţii care au obţinut media minimă 5.00.  

  

B) DATE PRIVIND PREÎNSCRIEREA, ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR  ŞI DESFĂŞURAREA 

CONCURSULUI 

 

 Pentru admiterea 2012 Facultatea de Teologie Reformată va practica şi sistemul de preînscriere a 

candidaţilor, conform Regulamentului general pe Universitate. Preânscrierea candidaţilor se poate face 

personal sau prin poştă în perioada 1 martie - 15 iulie, data limită de primire a documentelor solicitate la 

Oficiul Facultăţii şi presupune trimiterea pe adresa Oficiului Permanent al Admiterii din cadrul Facultăţii de 

Teologie Reformată (STR. HOREA NR. 7. / 400174 CLUJ-NAPOCA, TEL/FAX: 0264-590723, EMAIL: 

rt@rt.ubbcluj.ro) a următoarelor documente: 

 

Pentru absolvenţii de liceu promoţia 2011/2012: 

a) Fişa de înscriere, completată cu toate datele (mai puţin cele legate de absolvire şi bacalaureat) şi 

semnată. 

b) Chitanţa care dovedeşte plata taxei de procesare şi a taxei de admitere. 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. Aceste persoane vor trimite acte doveditoare conform 

reglementărilor. Plata se va face prin mandat poştal, în contul Facultăţii de Teologie Reformată 

RO76TREZ216504601X007224, Trezoreria Cluj; Cod Fiscal: 4305849. Taxa de procesare este 
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obligatorie şi nereturnabilă. 

c. copie simplă după actul de identitate 

d. Recomandare din partea preotului paroh,  care va conţine date despre botezul şi confirmarea 

candidatului ( actul bisericesc prin care adolescentul devine matur în cadrul Bisericii). 

e.1 poză tip buletin (numai pentru candidaţii la specializarea Pedagogie Muzicală) 

 

Pentru absolvenţii de liceu din promoţii anterioare anului 2011-2012: 

a) Fişa de înscriere, completată cu toate datele. 

b) Chitanţa care dovedeşte plata taxei de procesare şi a taxei de înscriere. 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.  Aceste persoane vor trimite acte doveditoare conform 

reglementărilor. Plata se va face prin mandat poştal, în contul Facultăţii de Teologie Reformată 

RO76TREZ216504601X007224, Trezoreria Cluj; Cod Fiscal: 4305849. Taxa de procesare este 

obligatorie şi nereturnabilă, excepţie făcând candidaţii proveniţi din sistemul de plasament şi orfanii 

de ambii părinţi. 

c. Copii simple despre următoarele acte: diploma de bacalaureat, foaia matricolă, actul de 

identitate. 

d. Recomandare din partea preotului paroh,  care va conţine date despre botezul şi confirmarea 

candidatului ( actul bisericesc prin care adolescentul devine matur în cadrul Bisericii). 

e.1 poză tip buletin (numai pentru candidaţii la specializarea Pedagogie Muzicală) 

 

 Înscrierea la nivel licenţă se poate face şi personal la secretariatul Facultăţii de Teologie Reformată, 

în perioada : 

 16 – 27 iulie 2012, cu excepţia zilelor de 21-22 iulie 

Programul examenului de admitere: 

  

 30 iulie 2012,  ora 9 la sediul Facultăţii de Teologie Reformată (Str. Horea, nr. 7), probă de 

aptitudini muzicale la specializarea Pedagogie Muzicală 

Afişarea rezultatelor:  

 30 iulie 2012 

Confirmarea locurilor:  

 30 – 31 iulie 2012 

Rezultate finale:  

 31 iulie 2012 

 septembrie 2012 – înscrierea candidaţilor din cea de-a doua fază a admiterii 

 septembrie 2012 - afişarea rezultatelor 

 septembrie 2012, confirmări, redistribuiri 

 septembrie 2012, predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare la sediile 

facultăţilor – conform calendarului stabilit de către Rectorat 

 

Adresa Facultăţii de Teologie Reformată este: str. Horea nr. 7. / 400174 Cluj-Napoca.  

Pentru înscrierea personală sunt necesare actele menţionate la punctele a-e ale aliniatului precedent: 
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Taxa de procesare este de 30 RON.  

Taxa de înscriere la Facultatea de Teologie Reformată variază în funcţie de opţiunile candidatului 

după cum urmează: 

 În cazul optării pentru o singură specializare: 

 Teologie Reformată Didactică       70 RON; 

  Pedagogie Muzicală    70 RON; 

 Teologie  Reformată Asistenţă Socială  70 RON; 

 

 În cazul optării pentru mai multe specializări: 80 RON 

 

 

- Taxele de şcolarizare la forma de învăţământ la nivel licenţă la Facultatea de Teologie Reformată sunt: 

 Licenţă, specializările Teologie Reformată Didactică şi Teologie  Reformată Asistenţă 

Socială: 2000 RON / an 

 La specializarea Pedagogie Muzicală 2200 RON/an 

 

Condiţii generale de înscriere la concurs 

 

 Se pot înscrie la concursul de admitere la Facultatea de Teologie Reformată, cetăţenii României, 

precum şi cetăţenii din UE, absolvenţi de liceu ( cu diplomă de bacalaureat sau altă diplomă echivalentă cu 

acesta) conform regulamentului universităţii. 

  Pentru înscriere, candidaţii vor completa o fişă tip în care vor menţiona, sub semnătură proprie, 

toate datele solicitate de formularul respectiv, inclusiv forma de finanţare. Se va atrage atenţia în mod 

deosebit asupra necesităţii precizării opţiunii referitoare la specializarea, limba de studiu, forma de 

învăţământ (cu frecvenţă, frecvenţă redusă, la distanţă) şi regimul de finanţare. Se va atrage atenţia, că în 

cazul în care la specializarea respectivă nu vor fi suficienţi candidaţi pentru alcătuirea unei formaţiuni de 

studiu, aceştia vor putea opta pentru o specializare din acelaşi domeniu, la aceeaşi facultate, dar a doua 

sau a treia etc. opţiune trebuie declarată la înscriere, în fişa de înscriere utilizată de facultate. 

  La înscriere candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o altă facultate/specializare la 

Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de învăţământ superior.  

  Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe specializări din aceeaşi instituţie 

sau din instituţii diferite de învăţământ superior, în condiţiile stabilite de Senatul fiecărei instituţii de 

învăţământ superior organizatoare, dar poate fi admis la o singură specializare pe locuri subvenţionate 

de la bugetul de stat.  

           Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să se înscrie în anul I şi să 

încheie un contract de şcolarizare cu facultatea, şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare. În caz de 

retragere, aceste sume de bani nu se returnează.  

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. Perioada de depunere a 

actelor în original la Universitatea "Babeş–Bolyai" este 30, 31 iulie 2012, respectiv septembrie 2012.  

  Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri 

finanţate de la bugetul de stat, care reuşesc la admiterea 2012/2013 să obţină un loc bugetat şi la o a doua 

specializare în cadrul aceleiaşi instituţii sau într-o altă universitate, beneficiază de subvenţia de la 

bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii 

de studiu cu finanţare de la buget la specializarea iniţială). Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor 

exmatriculaţi (inclusiv cei care s-au retras de la studii). 

Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu, cea de a doua specializare poate fi 

studiată cu finanţare de la bugetul de stat, în urma reuşitei la concursul de admitere pe loc bugetat. 
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La confirmarea locului – între 30, 31 iulie 2012, respectiv septembrie 2012 – candidatul admis 

va depune un dosar cu următoarele acte: 
– Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original în cazul celor admişi pe 

locurile bugetate sau copie legalizată în cazul celor admişi pe locuri cu taxă), 

– Certificatul de naştere (în original şi o copie, care va fi legalizată la Facultate), 

– Adeverinţă medicală tip (în original, cu analize specifice, cu menţionarea faptului, că studentul este 

apt pt. frecventarea studiilor universitare), 

– Două fotografii tip Buletin (Carte) de identitate, 

– Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a 

doua specializare).  

– Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în copie legalizată), pentru licenţiaţii, care 

doresc să urmeze o a doua specializare, 

Tot la confirmarea locurilor se va încheia şi un contract de studii cu Facultatea iar candidaţii admişi pe 

locurile cu taxă trebuie să achite şi prima rată a taxei de şcolarizare şi să încheie contractul financiar. 

 

   C) EXAMENUL DE ADMITERE 

 

A. Criterii de selecţie generale 

 

a). Admiterea propriu-zisă se va desfăşura în funcţie de specializarea pentru care optează 

candidatul, după cum urmează: 

 

1. Specializarea:  Teologie  Reformată  Didactică,  3 ani, curs de zi, linia de studiu: maghiară 

 

Criterii de selecţie 

a) Media de bacalaureat – cu pondere 75 % în media finală; 

b) Nota din bacalaureat la disciplina de profil teologic (în cazul absolvenţilor liceelor teologice) 

sau de limba şi literatura română, sau limba şi literatura maghiară sau nota de la disciplina de 

profil umanist (la alegerea candidatului) – cu pondere 25 % în media finală; 

 

Criterii de departajare în caz de medii egale: 

 Media de bacalaureat 

 Nota de la bacalaureat la disciplina  limbă străină 

 

2. Specializarea: Teologie Reformată Asistenţă Socială, 3 ani, curs de zi, linia de studiu: maghiară 

 

Criterii de selecţie 

a) Media de bacalaureat – cu pondere 75 % în media finală; 

b) Nota din bacalaureat la disciplina de profil teologic (în cazul absolvenţilor liceelor teologice) 

sau de limba şi literatura română, sau limba şi literatura maghiară sau nota de la disciplina de 

profil socio-umanist (filozofie sau psihologie), (la alegerea candidatului) – cu pondere 25 % 

în media finală; 

 

Criterii de departajare în caz de medii egale: 

 Media de bacalaureat 

 Nota de la bacalaureat la disciplina  limbă străină 

 

 

3. Specializarea: Pedagogie Muzicală, 3 ani, curs de zi, linia de studiu: maghiară 

 

Criterii de selecţie 

a) Probe de aptitudini muzicale (practice) – proba eliminatorie (admis sau respins); 
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b) Media de bacalaureat – cu pondere 50% în media finală; 

c) Probă de cunoştinţe de cultură generală muzicală din materialul teoretic muzical cuprins în 

manualele de specialitate ale claselor IX-XII. (probă orală) – cu pondere 50% în media finală; 

 

Criterii de departajare în caz de medii egale pentru licenţiaţi: 

 Media de bacalaureat 

 Nota de la bacalaureat la disciplina  limbă străină 

  
       Criterii speciale: 

La specializarea: Teologie Reformată Didactică: Se acordă nota 10 din oficiu în locul notei cu 

pondere de 25%, premianţilor la competiţiile la nivel de Eparhie (echivalent cu olimpiadele 

naţionale), desfăşurate în ultimii doi ani de liceu, la disciplina respectivă. 

 

La specializarea: Teologie Reformată Asistenţă Socială 

Se acordă nota 10 din oficiu în locul notei cu pondere de 25%, premianţilor la olimpiadele 

şcolare (faza naţională), la disciplinele respective. 

 

La specializarea: Pedagogie Muzicală 

Se acordă  nota 10 în locul notei la proba de cunoştinţe de cultură generală muzicală, primilor 3 

premianţi la olimpiadele şcolare de muzică (faza naţională). 

 

Criterii de selecţie pentru licenţiaţi: 

a) Media generală de licenţă – cu pondere de 50% în media finală, 

 

Criterii de departajare în caz de medii egale pentru licenţiaţi: 

 Media de bacalaureat 

 Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă 

 

 Desfăşurarea probelor de concurs 

 

 Programul examenului de admitere: 

  

1. Nivel Licenţă: 

 30 iulie 2012, de la ora 9 la sediul Facultăţii de Teologie Reformată (Str. Horea, nr. 7): 

probă de aptitudini muzicale la specializarea Pedagogie Muzicală.: 1.Solfegiu ; 2. Dictat; 3. 

Cunoştinţe de teoria muzicii. 

 septembrie 2012,  susţinerea probei de aptitudini muzicale. 

 

 

     Stabilirea şi afişarea rezultatelor 
 

 Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere a Universităţii 

"Babeş Bolyai", se aduc la cunoştinţă candidaţilor prin email, precum şi prin afişare la sediul facultăţii şi pe 

pagina web. 

 Până la această fază finală au loc următoarele faze intermediare: 

 

  c. Prelucrarea la calculator a notelor obţinute de candidaţi se va efectua după programul 

aprobat şi folosit de Universitate Babeş-Bolyai Cluj; 

 

 d. Media finală (generală) a fiecărui candidat se calculează ca medie ponderată, cu două zecimale, 

fără rotunjire, din notele ce se iau în calcul la fiecare specializare, conform metodologiei de admitere. 
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 e. În cazul Pedagogiei Muzicale absenţa candidatului de la proba de aptitudini muzicale, atrage după 

sine eliminarea din concursul de admitere. 

 

 f. În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie pe ultimul loc de admitere, departajarea 

se va face în ordinea de priorităţi menţionată mai sus: 

  

 Rezultatele admiterii, semnate de Rectorul universităţii şi de preşedintele comisiei pe facultate, se 

afişează la avizierul facultăţii. Fac obiectul afişării listele cu candidaţii admişi pe specializări în regim fără 

taxă şi cu taxă, ordonaţi descrescător după media generală (şi celelalte criterii suplimentare de departajare) şi 

lista cu candidaţii respinşi (pentru toate specializările concursului), ordonaţi alfabetic. 

 Se trece data şi ora afişării rezultatelor şi termenul şi locul de depunere a contestaţiilor. 

 Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studiu pe baza rezultatelor concursului, 

pentru anul universitar 2012/2013, prin decizia rectorului  Universităţii "Babeş Bolyai", pentru fiecare 

categorie de candidaţi.  

  

Data afişării rezultatelor: 31 iulie, respectiv septembrie 2012. 

 

CONTESTAŢII 

   Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere a 

facultăţii, se aduc la cunoştinţă publică prin afişare imediată la sediul facultăţii, la loc vizibil, 

menţionându-se data şi ora afişării. Până la această fază finală au loc următoarele faze intermediare: 

Prelucrarea la calculator a notelor obţinute de candidaţi. Media finală (generală) a fiecărui candidat se 

calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale (fără rotunjire) a notelor finale obţinute la toate probele 

de concurs şi menţionate în borderouri.  

            Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele comisiei pe facultate şi de Rectorul Universităţii, se 

afişează la avizierul facultăţii. 

 1.a) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele probelor scrise se depun la Comisia de admitere a 

facultăţii în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor concursului. Perioada de rezolvare a contestaţiilor 

este de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora. 

 b) La probele orale şi/sau practice nu se admit contestaţii, indiferent de etapa în care acestea au fost 

ţinute. 

 2. a) Lucrările ale căror notări au fost contestate vor fi recorectate de către o comisie formată din alte 

cadre didactice decât cele care le-au corectat în timpul concursului, aprobată de Rectorul Universităţii 

„Babeş-Bolyai”. 

 Condiţiile de rezolvare favorabilă a contestaţiilor sunt: 

- dacă nota iniţială este mai mică decât 9.00, după recorectare se modifică doar dacă diferenţa este mai 

mare de un punct faţă de media acordată iniţial. 

- dacă nota iniţială este mai mare decât 9.00, după recorectare nota se modifică, indiferent de mărimea 

diferenţei de notare.  

În cazul în care una dintre condiţiile de mai sus este îndeplinită pentru o lucrare, comisia de rezolvare a 

contestaţiilor propune spre validare Comisiei de admitere pe Universitate noua medie a lucrării 

respective. 

         Comisiile de admitere din facultăţi vor afişa la loc vizibil rezolvarea acestora. In cazul în care 

candidatul este nemulţumit de rezolvarea contestaţiei sau consideră că rezolvarea nu are temei legal, 

acesta se poate adresa comisiei de admitere pe universitate. 

 Universitatea este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor. Comisia de admitere 

din facultate va afişa la loc vizibil faptul că rezolvarea contestaţiilor este obiectul exclusiv al Universităţii. 

Contestaţiile depuse la organele ierarhic superioare nu vor mai constitui obiectul de analiză al forurilor 

respective, inclusiv Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu excepţia cazurilor când petenţii se referă 

explicit şi concret la încălcarea unor prevederi ale regulamentului de concurs, prezidate în Criteriile generale 

elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
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            Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija Comisiei de admitere pe 

facultate. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului la 

admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat, decât prin mecanismele retragerilor, 

neconfirmărilor şi glisărilor. 

 Dacă un candidat admis renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs, locul rămas liber se 

ocupă în ordine, după următoarele criterii: 

 a) cu candidaţii reuşiţi cu media generală egală cu cea a ultimului candidat admis, cu aplicarea 

criteriilor de departajare stabilite de facultate; 

 b) cu primul dintre candidaţii declaraţi respinşi, care are  media cea mai mare. 

  

 Admiterea absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat  

 distinşi la olimpiade şcolare  se va face după următoarea procedură: 

 

 Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri internaţionale la orice disciplină pot 

fi înmatriculaţi fără admitere, cu media 10 (zece), în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul 

Educaţiei , Cercetării şi Inovării. 

 Absolvenţii de liceu care se înscriu în  aceste categorii se vor adresa cu cereri scrise,  la care vor 

anexa documente doveditoare, conducerii facultăţii, care va decide asupra solicitărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

      Decan,       Director de Departament,                                      

    

Prof. univ. dr. Molnár János                                     Péter István 


