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Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

 
Facultatea de Teologie 

 

METODOLOGIA DE ADMITERE  

pentru anul 2023-2024 

FACULTATEA DE TEOLOGIE „Andrei Șaguna” din Sibiu 

 

I. Consideraţii generale 

1. La Facultatea de Teologie din Sibiu admiterea se organizează pentru toate ciclurile 

de studii universitare, prin concurs, astfel: 

a) pentru ciclul I – studii universitare de licenţă şi ciclul II - studii universitare de 

master, pe domeniul de studiu TEOLOGIE care este acreditat conform legii, la programele de 

studii legal înfiinţate în cadrul facultăţii;  

b) pentru ciclul III – studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în cadrul 

şcolii doctorale, pe domeniul de studii de TEOLOGIE aprobat legal în cadrul acestuia.  

2. Admiterea în învăţământul superior se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

generale obţinute de candidaţi pe cifra de școlarizare aprobată de ARACIS: studiu de licenţă: 

150 locuri pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, 30 locuri pentru specializarea 

Muzică religioasă  și 90 locuri  pentru Master. 

3. Pentru participarea la concursul de admitere la Facultatea de Teologie este 

necesară binecuvântarea Ierarhului de care aparţine candidatul. 

4. Mediile generale obținute de candidaţi la concurs sunt valabile, pentru stabilirea 

ordinii de clasificare, la profilul şi specializarea la care aceştia au candidat. În eventualitatea 

neocupării locurilor la una dintre specializări, pot opta pentru ocuparea acestora candidaţii de 

la celelalte specializari, în ordinea mediilor şi a opţiunilor, cu condiţia să fi obţinut o medie 

generală peste 5,00 (cinci). 

5. Pentru asigurarea compatibilității rezultatului concursului de admitere cu alte  

prevederi regulamentare, în toate cazurile în care ordinea de clasificare s-a făcut pe bază de 

puncte, decodificarea acestora în note este obligatorie. 

 

 

   II.  Admiterea la ciclul de Licenţă  
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1.Pentru Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală examenul de admitere va consta din 

următoarele probe: 

a. interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor 

muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă; 

b. media la bacalaureat: 100% (ierarhizarea candidaților se va face luând în calcul media 

obținută la examenul de bacalaureat).  

c.Criteriul de departajare a candidaților cu aceeaşi medie pe ultimul loc: Nota obţinută la 

proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română, iar în cazul 

candidaților care au susținut examenul de bacalaureat sau echivalent în afara țării, nota 

obținută la proba scrisă la limba și literatura națională; 

 

2. Pentru Specializarea Muzică religioasă examenul de admitere va consta din următoarele 

probe: 

a. interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a cunoștințelor 

și aptitudinilor muzicale.  

b. media la bacalaureat: 100% (ierarhizarea candidaților se va face luând în calcul media 

obținută la examenul de bacalaureat).  

c.Criteriul de departajare a candidaților cu aceeaşi medie pe ultimul loc: Nota obţinută la 

proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română iar în cazul 

candidaților care au susținut examenul de bacalaureat sau echivalent în afara țării, nota 

obținută la proba scrisă la limba și literatura națională. 

 

III. Admiterea la ciclul de master se face susţinând următoarele probe:  

1. - colocviu din cunoștințe de bază din ramura specializării aleasă (40%); 

    -  media  examenului de licenţă ( 60%) 

2. Admiterea la ciclul de master se face prin calcularea mediei  între media  examenului 

de licenţă ( 60%) şi nota obţinută la colocviu oral susţinut din cunoştinţe de bază din ramura 

specializării aleasă (40%).  

3. În situație de balotaj, departajarea se face astfel:  

- Nota examenului de cunoştinţe generale şi de specialitate obţinută la examenul 

de licenţă; 



 

 

 

3 
 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

 
Facultatea de Teologie 

 

- Nota obţinută la examenul oral din cunoştinţele de bază din ramura specializării 

aleasă pentru master. 

4. Dosarele vor cuprinde: 

a) Diplomă de licenţă – original sau adeverinţă în original pentru absolvenții din 

promoția 2023; 

b) Foaie matricolă facultate (original) sau situaţia şcolară pentru absolvenții din 

promoția  2023;  

 

 IV.  Acte necesare pentru dosarul de înscrierea la concurs: 

1. Toate actele necesare înscrierii vor fi depuse în forma decisă de Comisia Centrală de 

admitere a ULBS 

- a) cererea tip de înscriere, completată corect, conform modelului elaborat de facultate; 

- b) diploma de bacalaureat – original şi copie legalizată sau diploma  echivalentă cu 

aceasta, în original şi copie legalizată la notariat. 

 Absolventii de liceu din promoția 2023 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, 

adeverința tip că au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat. Candidatii din 

această categorie, declaraţi admişi în urma concursului, au obligația de a depune la facultate 

diploma de bacalaureat în original pâna cel târziu la 26 septembrie 2023. 

- c) certificatul de naştere, în copie legalizată - 2 exemplare; 

- d) Certificat de botez (original) pentru Teologie Pastorală şi Muzică religioasă  

- e) recomandarea preotului paroh pentru Teologie Pastorală şi Muzică religioasă  

- f) Binecuvântarea ierarhului locului (episcopul de care aparţine, după adresa de 

domiciliu) pentru Teologie Pastorală şi Muzică religioasă  

- g) pentru cântăreţii bisericeşti la actele menţionate mai sus se adaugă şi adeverinţă de 

la protopopiat din care să rezulte angajarea în funcţia de cântăreţ bisericesc; 

- h) cartea de identitate - original şi xerox nelegalizat; 

- i) adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie; 

- j)  şase fotografii tip buletin de identitate; 

- k) pentru studenţii care urmează în paralel  două facultăţi, adeverinţă din care să 

rezulte calitatea de student integralist la prima facultate; 

- l) pentru candidaţii la a doua facultate diploma de licenţă şi foaia matricolă în copie 

legalizata; 

- m) chitanţa de plată a taxei de înscriere  pentru organizarea şi desfăşurarea concursului 

de admitere, conform hotărârii  Senatului Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu.  
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2.  Scutirea de plată a taxei de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor 

(dovezilor) prezentate de candidati din care să rezulte că fac parte din una din categoriile 

enumerate anterior. Plata taxei se face pentru fiecare concurs separat. Cuantumul taxelor 

de înscriere se aprobă de Senatul ULBS. 

3. Dosarele candidaților vor fi verificate şi se certifică autenticitatea documentelor de 

studiu şi a celorlalte acte depuse, prin semnătura celor doi membri ai comisiei desemnaţi pentru 

aceasta: Lector univ. dr. Ioan-Ovidiu Abrudan și As. univ. dr. Dragoş Boicu. 

 

 V. Organizarea concursului de admitere 

1. Pentru coordonarea lucrărilor privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere, cu 60 de zile înaintea concursului de admitere se constituie, la 

propunerea consiliilor profesorale, prin decizia Rectorului, Comisia de admitere pe facultate 

în componenţa căreia vor intra membri ai biroului consiliului profesoral al facultăţii, cadre 

didactice şi personal nedidactic direct implicat în concursul de admitere. Comisia de admitere 

pe facultate este subordonată Comisiei centrale de admitere pe universitate. 

2. Comisia de admitere pe facultate este condusă de decan sau un înlocuitor al acestuia, în 

calitate de preşedinte şi îşi desfaşoară întreaga activitate sub îndrumarea directă şi permanentă 

a preşedintelui Comisiei centrale de admitere pe universitate. 

 3. Consiliul facultății numește comisia de admitere pe facultate inclusiv secretarul 

comisiei de admitere din rândul personalului didactic. 

 4. Comisia de admitere pe facultate poartă răspunderea pentru organizarea şi 

desfăşurarea concursului, respectarea legalităţilor şi asigurarea securităţii dosarelor  

candidaţilor cu documentele aferente din care rezultă situaţiile şcolare pe baza cărora se 

calculează media de admitere. 

 5. Prezentele criterii specifice vor fi afişate împreună cu anexele  cuprinzând numărul 

de locuri pe profile şi specializări. 

 6. Din momentul constituirii ei, Comisia de admitere pe facultate preia toate sarcinile 

privind pregătirea, organizarea, îndrumarea şi controlul concursului de admitere, coordonarea 

activităţii personalului didactic şi de secretariat antrenat în  desfăşurarea acestei acţiuni. 

 7. Pe perioada desfășurării efective a concursului de admitere, începând cu înscrierea 

candidaţilor şi terminând cu rezolvarea contestatiilor, Comisiei de admitere pe facultate i se 

stabileste un sediu care va fi înzestrat cu toate cele necesare bunei desfăşurări a activităţii de 

admitere. 
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 8. În sediul Comisiei de admitere este interzis accesul persoanelor care nu au atribuţii 

în desfăşurarea concursului de admitere si nu poseda legitimaţii speciale emise de preşedintele 

Comisiei centrale de admitere pe universitate. 

 9. Decanul facultății poate fi înlocuit în atribuţiile ce îi revin în cadrul Comisiei de 

admitere, cu aprobarea Senatului, în următoarele condiţii: 

a) când are rude de gradul I printre candidatii la concursul de admitere; 

b) când devine indisponibil din motive de sănătate. 

10. Instruirea membrilor Comisiei de admitere pe facultate va fi asigurată de 

preşedintele Comisiei centrale de admitere pe universitate, pe care-i va convoca după 

constituirea Comisiei pe facultate. Secretarul Comisiei centrale de admitere îl va seconda în 

toate demersurile. 

11. Președintele Comisiei de admitere pe facultate va asigura instruirea întregului 

personal din subordine antrenat în desfăşurarea concursului de admitere pe care îl vor convoca, 

în acest scop, înaintea începerii concursului. Instruirea este obligatorie pentru tot personalul 

implicat şi va fi certificată sub semnătură. 

12. Cadrele didactice și alte personae care se abat de la respectarea acestor norme sau 

care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a concursului, securitatea 

documentelor şi înregistrarea corectă a rezultatelor concursului vor fi sancţionaţi disciplinar, 

conform legislaţiei în vigoare.  

13. În aceste cazuri, președintele Comisiei centrale de admitere pe universitate dispune 

încetarea imediată a atribuţiilor pe care aceste persoane le au în legatură cu concursul de 

admitere şi înlocuirea lor. 
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 VI. Calendarul concursului de admitere 2023 

Concursul de admitere în învăţământul superior la Facultatea de Teologie a Universităţii 

“Lucian Blaga” din Sibiu se organizează în două etape: 

 

1. Etapa I - vară 2023 

 

- Pre-înscriere:   din martie 2023 

- Perioada de înscriere: 03 - 16 iulie 2023* 

- Validare dosare:  05 - 17 iulie 2023 

- Interviu admitere:  18– 19 iulie 2023, ora 9,00 

- Afișarea rezultatelor: 20 iulie 2023 

- Contestații:   21 iulie 2023 

- Confirmarea locurilor prin completarea contractului de școlarizare și achitarea primei tranșe 

din taxa de școlarizare (pentru studenții admiși pe locuri cu taxă): 22 iulie – 27 iulie 2023 

- Rezultate finale: 28 iulie 2023.   

 
* cu excepția zilelor de duminică 

 

2. Etapa II- toamnă 2023 

 

- Perioada de înscriere:  04– 11 septembrie 2023*,  

- Validare dosare:  05 – 12 septembrie 2023  

- Concurs de admitere:  13 septembrie 2023, ora 9,00, 

- Afișarea rezultatelor:  14  septembrie  2023, 

- Contestații:   15 septembrie 2023, 

- Confirmarea locurilor prin completarea contractului de școlarizare și achitarea primei tranșe 

din taxa de şcolarizare (pentru studenţii admişi pe locuri cu taxă) : 16-20 septembrie 2023, 

- Rezultate finale:  21 septembrie 2023. 
 

* cu excepția zilelor de duminică 

 

3. Datele la care începe înscrierea și desfășurarea concursul de admitere, pentru cele 

două etape nu se pot modifica, ele fiind în conformitate cu cele comunicate la Comisia centrala 

de admitere pe universitate. 

4. Se pot înscrie la concursul de admitere în învăţământul superior cetăţenii români, care 

sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă. 

5. Secretariatul Comisiei de admitere pe facultate primeşte dosarele personale întocmite 

de candidaţi, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile de concurs după verificarea 

fiecărui dosar.  
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6. Pentru fiecare candidat înscris la admitere, secretariatele vor solicita datele cuprinse 

în Anexa 1 la Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

3313/23.02.2012. 

 

VII. Condiții speciale de înscriere la concurs : 

1. La înscriere candidatul va formula o opţiune principală  pentru una din cele două 

specializări şi o a doua opţiune în cazul în care doreşte să ocupe un loc la a doua specializare. 

2. Un candidat declarat admis poate urma o singură specializare pe loc finanţat de la 

bugetul de stat, pentru durata normală de studii. Candidatul admis pentru mai multe 

specializări pe locurile fără taxă este obligat să opteze pentru specializarea la care doreşte să 

fie finanţat de la bugetul de stat, la o singură instituţie de învăţământ superior. 

3. Studenții instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculaţi în anii 

precedenţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor 

sau decid să urmeze o a doua specializare,  beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat 

numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializari anii 

de studiu cu finanţare de la buget la specializarea iniţială). 

4. Dacă la prima specializare studentul a fost şcolarizat în sistem cu taxă, cea de-a doua 

specializare poate fi studiată cu finanţare de la bugetul de stat, numai dacă este declarat admis 

pe locuri fără taxă în urma concursului de admitere. 

5. Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi 

confirmă, sub semnătură, legalitatea înscrierii. În caz că se constată nereguli,  candidaţii 

respectivi sunt convocaţi de urgenţăa la sediul Comisiei pentru clarificarea situaţiei şi 

adoptarea unei hotarâri definitive. Hotărârile se comunică în scris candidaţilor  şi prin afişare 

la sediul facultăţii. 

6. La încheierea definitivă a înscrierii, Comisia de admitere pe facultate va înainta la 

Comisia centrala de admitere situaţia numerică a candidaţilor înscrişi la admitere, defalcată pe 

specializări şi a opţiunilor pentru formele de învaţământ (dacă este cazul). Termenul limită - 2 

ore de la ora oficială  de încheiere a înscrierilor. Comisia de admitere pe facultate va comunica, 

în acelaşi termen, necesarul de săli de concurs şi lista nominala a candidaţilor înscrişi la două 

facultăţi (cei ce au avut copie dupa legitimaţia de concurs). 

7. După încheierea înscrierii, Comisia de admitere pe facultate întocmeşte listele 

nominale ale candidaţilor înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează în loc vizibil,  

profilul şi forma de învăţământ la care sunt înscrisi precum şi ordinea de preferinţă a 
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specializărilor,  respectiv componentele specializarii pentru care a optat; candidaţii vor fi 

ordonaţi pe discipline de concurs opţionale, dacă acestea există. 

8. Orice sesizare a candidaților privind inexactitatea datelor precizate pe aceste tabele 

se verifică imediat, corecturile necesare efectuându-se în termen de 24 de ore din momentul 

afişării pe toate listele. 

9. Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, 

III sau mențiune) la toate olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale desfășurate 

sub egida ministerului de resort și recunoscute de acesta, pot să beneficieze de dreptul de a 

ocupa un loc subvenționat de la bugetul de stat (fără taxă), fără concurs. 

10. Candidații  din categoria români de pretutindeni vor susține examenul de admitere  

în aceleași condiții ca și candidații din U.E. și România. Dosarul de înscriere va conține actele 

solicitate de M.E.N. 

 

VIII. Stabilirea și comunicarea rezultatului concursului de admitere 

1. Pentru concursul de admitere 2023, media examenului de admitere se calculează după 

formula de la capitolul II și III. 

2. Admiterea se face în ordinea descrescândă a mediilor generale obţinute de candidaţi, 

în limita numărului de locuri planificate pentru fiecare  specializare şi în funcţie de opţiunea 

principală a candidatului. Opţiunea secundară completează locurile bugetate, în măsura în care 

nu au fost ocupate  şi permite înscrierea celor admişi peste numărul bugetar în regim cu taxă, 

în limita locurilor aprobate. 

3. În situații de balotaj se procedează conform prevederilor de la de la Cap. II și III. 

4. Pentru asigurarea compatibilității rezultatului de admitere cu alte prevederi 

regulamentare (depildă, cu cele de acordare a bursei, etc.), în toate cazurile în care ordinea de 

clasificare s-a făcut pe bază de puncte, decodificarea acestora în note este obligatorie pentru 

toţi candidaţii declaraţi admişi. În oricare din situaţii, media minimă generală de admitere nu 

poate fi mai mică decât 5,00 (cinci) pentru toate profilurile. 

5. Candidații care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului 

sunt consideraţi eliminaţi din concurs. 

6.Comunicarea rezultatelor concursului de admitere se face prin afişare imediat, în data 

de 28 iulie 2023/ 21 septembrie 2023 la sediul facultăţii, la loc vizibil, timp de 30 de zile, pe 

liste distincte pentru admişi pe locuri subvenţionate şi admişi pe locuri cu taxă, în ordinea 

mediilor şi în ordinea alfabetică precum și pe site-ul Facultății și al Universității. Pe listele 
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afișate se va indica data şi ora afişării şi termenul de contestaţie de 24 ore. 

7. Pe listele afişate se va indica, în dreptul fiecărui candidat, media examenului de 

bacalaureat. 

8. În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe specializări acesta poate 

opta pentru păstrarea calităţii de student la una sau maxim două specializări. Opţiunea o face 

în scris, pâna la de 27 iulie, respectiv 20 septembrie  2023. La a doua specializare şcolarizarea 

se face în regim cu taxă. 

9. Confirmarea înscrierii se face în perioada 22 – 27  iulie 2023 /16-20 septembrie 

2023. Candidaţii declaraţi admişi pe locuri subvenţionate, care nu se înscriu pâna la data de 27 

iulie, respectiv 20 septembrie 2023 pierd locul subvenționat pe care l-au obţinut prin concurs. 

Comisia pe facultate va lua măsuri de anunţare a acestuia şi de restituire a dosarului. Locul 

rămas vacant va fi ocupat de candidatul cu media generală cea mai mare din rândul candidaţilor 

admişi pe locuri cu taxă care nu au mai beneficiat de şcolarizare pe loc subvenţionat de la 

bugetul de stat. 

10. Acolo unde în cadrul aceluiaşi  profil există două sau mai multe specializări, pe lista 

cuprinzând rezultatele concursului în ordinea mediilor generale, se vor menţiona, în dreptul 

fiecărui candidat admis, şi specializările din cadrul profilului respectiv, în ordinea de preferinţă 

pentru care a optat. 

11. Repartizarea candidaţilor pe specializări, în cadrul profilului la care au fost declaraţi 

admişi, se face în ordinea descrescândă a mediilor generale obţinute de aceştia şi în ordinea de 

preferinţă a specializărilor pentru care au optat. 

12. Anterior concursului, facultăţile îşi stabilesc, iar Senatul hotărăşte, asupra numărului 

de locuri în regim cu taxă. 

13. Numărul de locuri în regim cu taxă, atât pentru anul I, cât şi pentru absolvenţii cu 

licenţă la a II-a facultate se stabileşte în aşa fel încât sa nu se depăşească numărul formaţiilor 

de studiu stabilite pe baza cifrei de şcolarizare aprobate. 

 

IX. Depunerea și soluționarea contestațiilor 

1. Eventualele contestații se depun pe email la  adresa teologie@ulbsibiu.ro în termen 

de 24 ore de la afișarea rezultatelor finale ale concursului. 

2. Pentru a preîntâmpina orice suspiciune, consecinţele contestatiilor validate, cu 

modificare de medie, vor fi afişate la loc vizibil. 

3. Rezultatele la contestații se comunică celor interesaţi, în termen de cel mult 3 zile de 
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la expirarea termenului de depunere a acestora, prin afişare, de către Comisia de admitere pe 

facultate. Se va afişa şi componenţa comisiilor de analiză a contestaţiilor. Listele cu rezultate 

vor fi vizate de Comisia Centrală de admitere. 

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

concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat. Termenele de 

depunere şi de rezolvare a contestaţiilor vor fi afişate la loc vizibil, lângă liste de admitere. 

5. În baza autonomiei universitare, Comisia centrală de admitere a ULBS este singura 

în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor care se depun în maximum 48 ore, 

începând cu ora şi data afişării rezultatelor sesiunii de admitere. 

6. Este de competenta Colegiului de etică al Universităţii să analizeze contestaţiile sau 

reclamaţiile care se referă la activitatea cadrelor didactice. Comisia centrală de admitere se 

poate sesiza şi din oficiu. 

  



 

 

 

11 
 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

 
Facultatea de Teologie 

 

 

 X.  A) Tematica examenului de admitere LA PROGRAMUL DE STUDIU 

LICENŢĂ : 

• a. Sfânta Scriptura şi Sfânta Tradiție. Raportul dintre ele. 

• b.Despre Sfânta  Treime: temeiuri biblice şi contribuţii patristice la definirea acestei 

dogme. 

• c. Crearea lumii văzute. Crearea omului. 

• d. Starea primordială a omului. Chip şi asemănare. 

• e. Opera de mântuire a lui Iisus Hristos. 

• f. Răscumpărarea şi aspectele ei. 

• g. Mântuirea subiectivă. 

• h. Biserica, întemeierea, constituţia şi însuşirile ei. 

• i. Sfintele Taine. Consideraţii generale şi particulare. 

• j. Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel de jertfă. 

 Bibliografie: 

 

Pr.prof.dr. Isidor TODORAN, Arhid.prof.dr. Ioan ZAGREAN, Teologie Dogmatica (manual 

pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Romane, Bucuresti, 1991 (si editiile urmatoare, Cluj si Galaţi). A se vedea pag: 72-79, 114-

123,158-164, 179-183, 238-248, 244-247, 276-281, 299-309, 324-330, 337-346, 

 Se pot consulta şi: 

1) Camelia Muha, Religie – crestin ortodoxa, caiet pentru elevi (cl. a V-a p.3-16, a VI-a, a 

VII-a p. 12-16. , a VIII-a p. 6-9, p. 10-12 şi p. 26-28), Editura Sf. Mina, Iasi; 
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2) Camelia Muha, Religie, auxiliar didactic pentru elevi (cl.a IX-a, p.24-26, a X-a, a XI-a, p.3-

7, p.8-17,  p.36-38 şi p.47) Editura Sf. Mina, Iasi 

 B) SUBIECTE PENTRU PREGĂTIREA COLOCVIULUI DE ADMITERE LA 

MASTER 

TEOLOGIE ISTORICĂ 

Subiecte 

1. Învățătura lui Arie și combaterea ei la Sinodul I ecumenic de la Niceea (325) 

2.  Iconoclasmul bizantin în secolul al VIII-lea și sinodul VII ecumenic; 

3. Universalitatea Bisericii în era globalizării din perspectivă ortodoxă ; 

4. Începuturile Mitropoliei Ungrovlahiei; 

5. Sf. Ierarh și Mitropolit Andrei Șaguna; 

6. Secularizarea averilor bisericești în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza; 

7. Apologeții creștini. Generalități; 

8. Sfântul Ioan Gură de Aur : viața, opera și doctrina; 

9. Triadologia patristică; 

10. Formule arhitecturale care s-au aflat la originea constituirii spațiului liturgic bizantin. 

 

Bibliografie: 

(pentru subiectul 1): Nicolae Chifăr, Istoria creștinismului, vol I, Sibiu 2007, p. 134-144 

( pentru subiectul 2) Nicolae Chifăr, Istoria creștinismului, vol I, Sibiu 2007, p. 243-252; 

(pentru subiectul 3): Universalitatea Bisericii în era globalizării din perspectivă ortodoxă in 

Misiune, Spiritualitate, Cultură. Simpozion internațional. Globalizare, Religie și Educație, Ed. 

Valahia Univ. Press. Târgoviște, 2013, p. 212-227;  

(pentru subiectul 4) Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. III, vol. I, Iași, 

2004, p. 229-235; 
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(pentru subiectul 5) Paul Brusanowski, „Mitropolitul Andrei baron de Șaguna. Importanța sa 

în istoria Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania”, în Îndrumător bisericesc pe anul de la 

Hristos 2008, 156, Editura Andreiană, Sibiu, 2008, p. 146-160  Download de pe site-ul 

2008.pdf - Google Drive.  

(pentru subiectul 6) Paul Brusanowski, Stat și Biserică în Vechea Românie între 1821-1925, 

Cluj-Napoca, 2010, p. 47-68; Download de pe site-ul (99+) (PDF) Stat si Biserica in Vechea 

Romanie | Paul Brusanowski - Academia.edu 

 

(pentru subiectul 7) Constantin Voicu, Lucian Colda, Patrologie, vol I., Editura Basilica, 

București, 2015, p. 180-187 ; 

(pentru subiectul 8) Constantin Voicu, Lucian Colda, Patrologie, vol II., Editura Basilica, 

București, 2015, p. 257-277; 

(pentru subiectul 9) John Anthony McGuckin, Dicționar de Teologie patristică, Iași, 2014, art. 

”Treime”, p. 508-518 ; 

(pentru subiectul 10): Jeanne Halgren Kilde, Sacred Power, Sacred Space. An Introduction to 

Christian Architecture and Worship, Oxford University Press, New York, 2008, pp. 13-14; 

16-18; 23-29;33-37;39-40;47-49 (textele vor fi disponibile în traducere românească la 

biblioteca facultății). 

 

TEOLOGIE PRACTICĂ 

Subiecte 

1.  Istoria și explicarea Proscomidiei; 

2. Liturghia catehumenilor – rânduială și explicare mistico-simbolică; 

3. Liturghia credincioșilor – rânduială și explicare mistico-simbolică; 

4. Anaforaua euharistică – structura și semnificația ei;  

5. Mitropolitul Andrei Șaguna și dreptul familiei; 

6.  Sfântul și Marele Sinod Panortodox după Pr. Prof. Liviu Stan; 

https://drive.google.com/file/d/1GMl5X8rUY0AwXfQCaBk8oZQ6lyZYbVJN/view
https://www.academia.edu/43687599/Stat_si_Biserica_in_Vechea_Romanie
https://www.academia.edu/43687599/Stat_si_Biserica_in_Vechea_Romanie
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7. Spovedanie și Cuminecare; 

8. Cateheza Parohială- dimensiunea didactică a pastoralei; 

9. Principii ale comunicării religioase astăzi; 

10. Perspective moderne știința educației și locul lor în educația religioasă. 

 

 

Bibliografie 

(pentru subiectul 1): Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica specială, București, 1980, p.225-

312; 

(pentru subiectul 2): Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica specială, București, 1980, p. 312-

320; 

(pentru subiectul 3) Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica specială, București, 1980, p. 320-

333; 

(pentru subiectul 4) Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica specială, București, 1980, p. 283-

287; 

(pentru subiectul 5)  Pr. Conf. univ. Dr. Irimie Marga, Mitropolitul Andrei Șaguna, autorul 

primei cărți de drept al familiei la români, în vol. „Mitropolitul Andrei Șaguna, creator de 

epocă în istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania”, editat de Mitropolia Ardealului și 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” Sibiu, Editura Andreiană, Sibiu, 2008, p. 

280-289. 

(pentru subiectul 6)  Sfântul și Marele Sinod al Ortodoxiei în concepția Părintelui Profesor 

Liviu Stan, în vol. „Sfântul și Marele Sinod. Eveniment eshatologic sau normalitate 

canonică?”, edit. Pr.Conf.Dr. Patriciu Vlaicu, Asist.univ.Dr. Răzvan Perșa, Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, ISBN 978-606-37-0371-3, p. 60-68. 

(pentru subiectul 7)   Când și cum ne apropiem de Euharistie, în „Lumina de Duminică”, 27 

iulie 2014, p. 1 și 6 - 7,     http://ziarullumina.ro/cum-si-cand-ne-apropiem-de-euharistie--

93418.html  

http://ziarullumina.ro/cum-si-cand-ne-apropiem-de-euharistie--93418.html
http://ziarullumina.ro/cum-si-cand-ne-apropiem-de-euharistie--93418.html
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(pentru subiectul 8)  Pr. Conf. Dr. Habil. Constantin Necula,  Cateheza parohială - 

dimensiunea didactică a pastoralei. În Revista Teologică, 2018, 2: 91-102, Disponibil la: 

https://www.revistateologica.ro/wp-content/uploads/2018/07/Pr.-Conf.-Univ.-Dr.-

Constantin-Necula-Cateheza-parohial%C4%83-dimensiunea-didactic%C4%83-a-grijii-

pastorale.pdf  

(pentru subiectul 9)   Pr. Conf. Dr. Habil. Constantin Necula Principii ale comunicării 

religioase astăzi. Text și Discurs Religios, volumul al IX-lea (2018), pp.25-35, Editura 

Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, p-ISSN 2066-4818, e-ISSN 2393-3402, indexată 

BDI. Disponibil la: http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A28325/pdf 

(pentru subiectul 10) Pr. Conf. Dr. Habil. Constantin Necula (în colaborare cu Daniela 

Dumulescu)  Educația online- prieten sau dușman al învățării autoreglate?!, în rev. 

Research and Education, nr. 4 iulie 2020, pp. 5-12. 

 

TEOLOGIE SISTEMATICĂ 

Subiecte 

1. Antropologia teologică; 

2. Eclesiologia din perspectivă ortodoxă și romano-catolică: 

3. Taina căsătoriei în perspectivă morală; 

4. Documente ale BOR privitoare la bioetică (un document, la alegere). Conținut și 

comentariu; 

5. Psihologia ascetică a gândurilor răutăți; 

6.  Paisianismul și rugăciunea lui Iisus; 

7. Principii teologice și misionare pentru dialogul intercreștin; 

8.  Islamul: izvoare, profil istoric, teologie, practici fundamentale, islamul modern; 

9. Filosofia lui Platon. Metafizica Ideilor  și teo-ontologia  creștină; 

10. Științele naturii vs. științele spiritului? Teologia ortodoxă si provocările lumii de astăzi; 

 

https://www.revistateologica.ro/wp-content/uploads/2018/07/Pr.-Conf.-Univ.-Dr.-Constantin-Necula-Cateheza-parohial%C4%83-dimensiunea-didactic%C4%83-a-grijii-pastorale.pdf
https://www.revistateologica.ro/wp-content/uploads/2018/07/Pr.-Conf.-Univ.-Dr.-Constantin-Necula-Cateheza-parohial%C4%83-dimensiunea-didactic%C4%83-a-grijii-pastorale.pdf
https://www.revistateologica.ro/wp-content/uploads/2018/07/Pr.-Conf.-Univ.-Dr.-Constantin-Necula-Cateheza-parohial%C4%83-dimensiunea-didactic%C4%83-a-grijii-pastorale.pdf
http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A28325/pdf
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Bibliografie  

(pentru subiectul 1) Pr prof Ion Bria, Tratat de Teologie Dogmatică, Ed Andreiană, Sibiu, 

2009, p.206-226; 

(pentru subiectul 2) Pr.conf. N. Moșoiu Forma Bisericii, viziunea Părintelui Dumitru 

Stăniloae asupra Eclesiologiei: : https://theologika.wordpress.com/anul-iv/anul-iv-sem-i/1-

dogmatica/  

https://www.magisteriu.ro/lumen-gentium-1964/ 

(pentru subiectul 3) Sf. Ioan Gură de Aur, Cateheze maritale, Ed. Oastei Domnului, Sibiu, 

2004, pp. 40-45; 48-50. Accesibilă on-line: 

https://www.academia.edu/32614701/Sf_Ioan_Gur%C4%83_de_Aur_Cateheze_maritale_O

milii_la_c%C4%83s%C4%83torie 

(pentru subiectul 4) http://www.patriarhia.ro/ro/opera_social_filantropica/bioetica.html  

(pentru subiectul 5) Avva Evagrie Ponticul In luptă cu gândurile, Sibiu, 2006, p 15-20; 

(pentru subiectul 6) Nichifor Crainic Cursurile de mistic, Sibiu, 2010, p 307-316 

(pentru subiectul 7) Pr. Aurel Pavel, Reflecții critice asupra misiunii creștine, Ed. Andreiană, 

Sibiu, 2014, p.180-199; 

(pentru subiectul 8) Giovanni Filoramo (ed), Manual de istorie a religiilor, București: 

Humanitas, 2003, p. 209-217, 229-233, 235-240; 

(pentru subiectul 9)  Nicolae Balcă, Istoria filozofiei antice, Editura Institutului Biblic si de 

Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, București,1982 ,p.155-175; 

(pentru subiectul 10) Bibliografie: Sorin Mihalache, Lumina Celui Nevăzut. O privire 

teologica in raționalitatea creației si teoriile recente despre univers vol. 1, Basilica, București, 

2014, p. 231-246. 

        XI. Dispoziții finale 

1. Candidații declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studiu, în baza rezultatelor 

concursului, pentru anul universitar curent, prin decizia rectorului universităţii. Universitatea 

nu are nici o obligaţie faţă de candidaţii admişi, referitoare la cazare, masa, repartiţii ş.a. 

https://theologika.wordpress.com/anul-iv/anul-iv-sem-i/1-dogmatica/
https://theologika.wordpress.com/anul-iv/anul-iv-sem-i/1-dogmatica/
https://www.magisteriu.ro/lumen-gentium-1964/
https://www.academia.edu/32614701/Sf_Ioan_Gur%C4%83_de_Aur_Cateheze_maritale_Omilii_la_c%C4%83s%C4%83torie
https://www.academia.edu/32614701/Sf_Ioan_Gur%C4%83_de_Aur_Cateheze_maritale_Omilii_la_c%C4%83s%C4%83torie
http://www.patriarhia.ro/ro/opera_social_filantropica/bioetica.html
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Bursele de studiu şi ajutoarele materiale se atribuie potrivit prevederilor legale. 

2. Dacă un candidat este declarat admis şi renunţă în scris la calitatea de student, locul 

ramas liber se ocupa cu urmatorul candidat din lista cu rezultatele descrescătoare, cu media 

minim 5,00 (cinci). 

3. Actele candidaților înscriși și nereuşiţi sunt restituite acestora, la cerere, după afişarea 

rezultatelor concursului, predând legiţimatia de concurs. 

4. Lucrările scrise se păstrează în dosarele candidaţilor admişi pâna la terminarea 

studiilor, iar cele ale candidaţilor nereuşiţi se păstrează timp de un an de la încheierea 

concursului. Ciornele se păstrează timp de  30 de zile de la încheierea concursului. 

5. Pentru perfecționarea examenului, în timpul desfăşurări acestuia, Comisia de 

admitere pe facultate poate face propuneri care vor fi supuse dezbaterii şi aprobării Comisiei 

centrale de admitere pe  universitate. 

6. Nu se recunosc concursurile de admitere susţinute în alte centre universitare sau în 

alte facultăţi din cadrul ULBS. 

 

           D E C A N, 

       

                                                               Pr. Prof. Univ. Dr. Daniel BUDA 

 

 

 

 

 

 


