
   

Anexa 1 

Acte studii LICENŢĂ 2019 

a. dosar plic; 

b. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere); 

c. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie; 

d. foaia matricolă a anilor de liceu în original şi xerocopie; 

e. diploma de licenţă sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie; 

(pentru absolvenţii de facultate); 
f. foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi xerocopie; 
g. pentru absolvenţii Seminarilor teologice: diplomă de atestat sau echivalenta acesteia 

în original şi xerocopie; 

h. certificat de naştere original şi xerocopie; 

i. certificat sau adeverinţă de botez; 

j. certificat de căsătorie original şi xerocopie   – unde este cazul; 

k. carte de identitate original şi xerocopie 
l. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de provenienţă a 

candidatului; 

m. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde 

provine candidatul; 

n. adeverinţă medicală – tip  -  apt pentru înscrierea la facultate 

o. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate; 

p. 2 poze tip buletin color; 

q. taxa de înscriere: 130 lei    

r. adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, preoţi sau monahi. 

      Atenţie ! La confirmarea locului este obligatorie depunerea diplomei de bacalaureat în 

original. 

Programare calendaristică  pentru admitere 2019: 

Sesiunea I - Program de Licenţă 

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 11-13, tel 0257.28585): 10.07-
25.07.2019 
Etapa I (vizita medicală, muzică şi dicţie) – 26.07.2019 ora 830 

Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie Dogmatică) – 26.07.2019 ora 1100 

Afişare rezultate: 26.07.2019 

Contestaţii – 26.07.2019 

Confirmarea locului  - 29.07. – 30.07.2019 
Afişare rezultate finale: 31.07.2019 
Sesiunea II/ funcţie de numărul de locuri rămase - Program de Licenţă 

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 11-13, tel 0257.28585): 02.09-
11.09.2019 
Etapa I (vizita medicală, muzică şi dicţie) – 12.09.2019 ora 830 

Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie Dogmatică) – 12.09.2019 ora 1100 

Afişare rezultate: 12.09.2019 

Contestaţii – 13.09.2019 
 Confirmarea locului  - 16.09.- 17.09.2019 
Afişare listelor finale definitive: 18.09.2019 
 


