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REGULAMENTUL 
de organizare și desfășurare a concursului  de admitere la 

FACULTATEA DE TEOLOGIE PASTORALĂ 
pentru anul universitar 2020-2021 

 
 

Aprobat in Ședința Consiliului Facultății din data de 19.02.2020 
 
  
1. Considerații generale 

Admiterea la Facultatea de Teologie pastorală, din cadrul ITRCF Roman, se organizează 
pentru ciclul de studii universitare de licență, pe domeniul de studiu TEOLOGIE, care este 
acreditat conform legii, la programul de studii legal înființat în cadrul facultății. 

Cifra maximă de școlarizare aprobată prin acreditarea ARACIS este de 25 locuri 
pentru licență, specializarea Teologie romano-catolică pastorală. 

Media generală obținută de candidați la concurs este valabilă pentru stabilirea ordinii de 
clasificare, la specializarea la care aceștia au candidat. Admiterea la ciclul de licență se face 
susținând următoarele probe: 
 
Probă orală de cunoștințe religioase (Teologie Pastorală)  
Media de admitere: 
– 40% proba orală la „Teologie Dogmatică”; din Catehismul Bisericii Catolice și din YOUCAT 
(Editura „Sapientia”, 2012).  
– 60% Media examenului de bacalaureat.  
 
2. Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs: 
- diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, 
sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D; 
- original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport 
(candidați UE, SEE și Elveția); 
- original* și copie după certificat de naștere; 
- adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate 
a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul); 
- în cazul studenților/absolvenților de la alte facultăți: adeverință din care să rezulte numărul 
de semestre și cursuri finalizate cu examen; 
- 2 fotografii color tip legitimație (2/2,5); 
- certificatul de botez; 
- dosar plic. 
(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei. 
  

 



  
3. Organizarea concursului de admitere 

Pentru coordonarea lucrărilor privind pregatirea, organizarea și desfășurarea concursului de 
admitere, cu 60 de zile înaintea concursului de admitere se constituie, la propunerea Consiliului 
facultății, prin decizia Rectorului, Comisia de admitere în componența căreia vor intra membri 
ai biroului consiliului profesoral al facultății, cadre didactice și personal nedidactic, direct 
implicat în concursul de admitere.  

Comisia de admitere este condusă de Decan sau de un înlocuitor al acestuia, în calitate de 
președinte, și desfășoară întreaga activitate sub îndrumarea directă și permanentă a acestuia. 
Comisia de admitere poartă răspunderea pentru organizarea și desfășurarea concursului, 
respectarea legalităților și asigurarea securității dosarelor candidatilor cu documentele aferente 
din care rezultă situațiile școlare pe baza cărora se calculeaza media de admitere. Din momentul 
constituirii ei, Comisia de admitere preia toate sarcinile privind pregătirea, organizarea, 
îndrumarea și controlul concursului de admitere, coordonarea activității personalului didactic 
și de secretariat antrenat în desfășurarea acestei actiuni. În sediul Comisiei de admitere este 
interzis accesul persoanelor care nu au atribuții în desfășurarea concursului de admitere. 
 
4. Calendarul concursului de admitere 2020 
a. Înscrierea candidaților la concursul de admitere 

Concursul de  admitere în învățământul superior la Facultatea de  Teologie  Pastorală a 
ITRCF din Roman se organizează în doua sesiuni: 
 
Sesiunea de vară: 
- 15-18 iulie 2020, între 9,00 – 15,00, înscrierea la sediul Facultății de Teologie;  
- 20 iulie 2020, concurs de admitere licență;  
- 21 iulie 2020, afișarea rezultatelor;  
- 23 iulie 2020, contestații; 
- 24 iulie 2020, afișarea rezultatelor la contestații. 
 
Sesiunea de toamnă: 
- 17-19 septembrie 2020, între orele 9,00-14,00 înscrirea la sediul Facultății de Teologie;  
- 21 septembrie 2020, concurs de admitere licență;  
- 22 septembrie 2020, afișarea rezultatelor;  
- 24 septembrie 2020, contestații;  
- 25 septembrie 2020, afișarea rezultatelor la contestații și confirmarea locurilor prin 

completarea contractului de școlarizare;  
- 25 septembrie 2020, rezultate finale. 
 
b. Datele la care încep înscrierea și desfășurarea concursului de admitere pentru cele două 
sesiuni nu se pot modifica, ele fiind în conformitate cu cele comunicate la Comisia de admitere 
pe facultate.  

Secretariatul facultății primește dosarele personale întocmite de candidați conform 
prezentului regulament. Acesta efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui 
dosar, acesta conține toate documentele solicitate. Pentru fiecare candidat înscris la admitere, 

 



  
secretariatul facultătii va solicita datele cuprinse în Anexa l a Ordinului Ministrului Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3313/23.02.2012. 

Orice sesizare a candidaților privind inexactitatea datelor precizate se verifică imediat, 
corecturile necesare efectuându-se pe toate listele afișate în termen de 24 de ore din momentul 
afișării. În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după media anilor de 
studii liceale. Candidaţii declaraţi admişi au următoarele obligaţii: să îşi completeze dosarul cu 
actele de studii în original; să semneze Contractul de studii (se completează la Secretariat). 
 
5. Taxe 

Taxa de înscriere: 0 RON 
Studenții care nu se încadrează în normele Regulamentului de acordare a burselor vor achita 

suma de 800 RON pe semestru, taxă școlarizare. Studenții aparținând OFMConv. primesc burse 
care acoperă cheltuielile de şcolarizare, cazare, masă, din partea Provinciei franciscane „Sfântul 
Iosif” din România.  
 
6. Informații ulterioare 
a. Cursuri prevăzute pentru specializarea Teologie romano-catolică pastorală, după planul de 

învățământ: 
- Discipline fundamentale 
- Discipline de specialitate 
- Discipline complementare 
 
b. Programul de studii, Teologie romano-catolică pastorală pregătește 
- preoți pentru cultul romano-catolic; 
- profesori pentru învățământul religios primar și secundar, dacă obțin și modulul 

psihopedagogic corespunzător; 
- expert în probleme ale minorităților religioase; 
- funcționari publici. 
 
c. Oportunități de angajare 
- organizații non-guvernamentale şi bisericești; 
- primării și administrație publică; 
- centre de consiliere pentru persoane aflate în dificultate; 
- învățământ; 
- mass-media (departamente sociale) ; 
- institute de cercetare; 
- departamente de resurse umane. 
 
d. Resurse oferite de ITRCF Roman: 
- cazare și masă pentru studenții interni, aparținând OFMConv.; 
- burse de studiu conform Regulamentului; 
- bibliotecă care cuprinde peste 64.000 volume din domenii variate; 
- capelă ITRCF 
- teren de sport amenajat după standarde europene 

 




