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ANC: Atribuții
Motto :”OAMENII DESTEPTI invata din orice si de la oricine .Oamenii obisnuiti invata din propia experienta .Prostii au 

deja toate raspunsurile”Socrate

 1. Cercetare si armonizare cu legislația europeană în domeniul calificărilor și EQF ,

 2. Legătura cu piața muncii, stabilirea competențelor ocupațiilor din COR, finanțarea C.sect.

 3. Registre naționale – Registrul Național al Calificărilor RNC = RNCIS+RNCP+RNPP,

 4. Aprobarea standardelor ocupaționale – SO,

 Registrul Standardelor Ocupationale ,

 Registrul Național al Calificărilor Profesionale – RNCP,

 5. Autorizarea/acreditarea centrelor de evaluare a competențelor obținute informal și non-formal,

 Registrul centrelor de evaluare și al absolvenților,

 Registrul evaluatorilor de :competențe /externi / evaluatori ,

 6. Recunoașterea calificărilor de nivel 1-5 CNC de la furnizorii de formare din UE, Moldova,

 7. Reprezentant CE : EQF, Europass, ESCO, EPALE, Euroguidance, BFWG-EQF.



Sistemul
European de 

Calificare

Motto :”neintelegerile sunt intodeauna cauzate
de incapacitatea de a aprecia punctul de vedere

al celuilalt”Nikola Tesla



1.Introducere în Calificări
Motto:”Fii smerit, teme-te de tine și de neputința ta“

Sfântul Nicodim Aghoritul
 Definiții

 „calificare” - un rezultat formal al unui proces de evaluare și validare, obținut în momentul în care o
autoritate competentă stabilește că o persoană a dobândit rezultate ale învățării corespunzătoare unor standarde
date; Recomandarea CE din 2017 pentru un nou EQF;

 Rezultat formal – certificatul,diploma , documentul final conform cadrului legal aferent;

 Proces de evaluare – criterii de evaluare; unitare pentru aceleasi rezultate ale invatarii ! :

 Proces de validare – condițiile de promovare; minimum de rezultate ale invatarii promovate pentru a promova ;

 Autoritate competentă – instituție autorizată/ acreditată;

 Standarde date – standard de calificare/ educațional/ de pregătire profesională/ ocupațional/ programe de studii model/

standard - pe domenii/ norme profesionale/programe de studii/curricula –poate fi local/national/international;

 O calificare înregistrată în RNCIS este transparentă și recunoscută;

 O calificare este dată de standardul dat comun la mai multor ocupații, este mai generala ->

 O calificare caracterizează o grupă de bază, cod COR din patru cifre xxxx; in cazul dvs. Grupa 2636

 O calificare sta la baza unei specializari care conduce la o ocupatie ,cod COR sase cifre xxxxxx



 Competenta

 Cuvântul « competență » provine din latinescu « competita » care înseamnă « este autorizat să judece » și « are
dreptul să vorbească »;……

 ...teoretic lumea nu s-a schimbat atât de mult în această privință.

 ...in scoală căutăm să formăm oameni competenți care să vorbească și judece ,doar ce au invatat ...

 La origine Competența era legata de gandire si comunicarea ei ;a judeca ,a vorbi in urma experientei dovedite !!!

 Azi

 Competența este abilitatea demonstrată de a aplica cunoștințele și/sau aptitudinile și, unde este necesar, să
demonstreze calitățile personale.

 Competența este legata de munca :a utiliza ,a aplica ce ai invatat. Iesi din scoala competent ?

„competență” înseamnă capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințe, aptitudini și abilități personale, sociale și/sau metodologice în
situații de muncă sau de studiu și pentru dezvoltarea profesională și personal (Recomandare CE);

 abilități personale

 abilități sociale și/sau metodologice

 situații de muncă – piața muncii

 situații de studiu – educație, cercetare

 pentru dezvoltarea profesională – cariera profesională

 pentru dezvoltarea personală – LLL

Competențele sunt stabilite de angajatori când înscriu ocupațiile în COR sau în standardele ocupaționale.



„rezultatele învățării” reprezintă enunțuri care se referă la ceea ce cunoaște, înțelege și este capabil să
facă un cursant la terminarea unui proces de învățare și care sunt definite sub formă de cunoștințe,
aptitudini, responsabilitate și autonomie;

 enunțuri ,

 cunoaște ,

 înțelege ,

 capabil să facă ,trebuie diferentiat fata de “ce a facut” ,

 proces de învățare terminat ,inseamna absolvit cursul sau programul in intregime,

 cunoștințe, aptitudini, responsabilitate și autonomie

Rezultatele învățării se scriu în baza unei metodologii și stau la baza formării programelor de studii.

 „cunoștințe” înseamnă rezultatul asimilării de informații prin învățare. Cunoștințele reprezintă
ansamblul de fapte, principii, teorii și practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu. În
contextul Cadrului European al Calificarilor-CEC, cunoștințele sunt descrise ca fiind teoretice și/sau
faptice.

• Teoretice

• Faptice

• asimilare de informatii

• invatare



„aptitudini” înseamnă capacitatea de a aplica cunoștințe și de a utiliza know-how pentru a duce la

îndeplinire sarcini și a rezolva probleme. În contextul CEC, aptitudinile sunt descrise ca fiind cognitive

(implicând utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) sau practice (implicând dexteritate manuală

și utilizarea de metode, materiale, unelte și instrumente);

 capacitatea de a aplica cunoștințe ,mai intai trebuie sa le ai ,

 utilizare know-how (IT,tehnologii ,cercetare ),

 îndeplinire sarcini și rezolvarea problemelor,

 gândirii logice, intuitive și creative,-trebuie dezvoltata !

 dexteritate manual,se dezvolta ,cum ?

 utilizarea de metode, materiale, unelte și instrumente-laboratoare ,practica in conditii reale,

 „responsabilitate și autonomie” înseamnă capacitatea cursantului de a aplica în mod autonom și

responsabil cunoștințele și aptitudinile sale;

-absolventul de licenta poate lucre independent si raspunde de faptele sale !

Rezultatele învățării se stabilesc diferențiat pe niveluri de calificare 1-8 CNC.

 Relația: competență – rezultatele învățării:

1 Competență = Σ 4-12 rezultate ale învățării – Ghidul UE 2015



 „Cadrul național al calificărilor” - un instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un

set de criterii care corespund unor niveluri specifice de învățare atinse, al cărui scop este integrarea și

coordonarea subsistemelor naționale ale calificărilor și îmbunătățirea transparenței, accesului, progresului

și calității calificărilor în raport cu piața muncii și cu societatea civilă;

 instrument pentru clasificarea calificărilor – v. fig.1 ;

 set de criterii - rezultatele învățării: cunoștinte; aptitudini; responsabilitate & autonomie;

 niveluri specifice de învățare: 1 – 8;

 Scop : integrarea și coordonarea subsistemelor naționale ale calificărilor: cu cel unic EQF

 Transparență: aprobare oficială prin act public valabil - HG nr. 918 din 2013 privind aprobarea

Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare;

 Accesul: pe același nivel de calificare, recunoaștere și echivalare pe nivel;

 Calitatea calificărilor în raport cu piața muncii/societatea civilă: standarde de calificare/programe de

studii în parteneriat educație – muncă / societate civilă; in conditii de asigurare a calitatii ;

 Se supune taxonomiei educationale Bloom –v.fig.2;



Fig. 1 Cadrul național al calificărilor



Fig.2 Bloom și diferențele între nivelurile de 

calificare
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2. Domeniul teologic în COR

Motto: “Dați-mi o generație de mame bune creștine și voi schimba fața lumii”

Sfântul Ioan Gură de Aur

 2.1. Inv. Superior

 Sub-grupa majoră 11 - Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice

– lipsa reprezentanților cultelor în poziții de conducere

 Grupa majoră 2 – învățământ superior

 Sub-grupa majoră 26 - Specialişti în domeniul juridic, social şi cultural

 Specialiştii în domeniul juridic, social şi cultural efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte,

teorii şi metode operaţionale, ori aplică cunoştinţele referitoare la lege, la stocarea şi regăsirea de informaţii

şi artefacte, psihologie, asistenţă socială, politică, economie, istorie, religie, limbaj, sociologie şi alte ştiinţe,

precum şi la arte şi divertisment. –in organizarea uni program de studii de aici vin competentele de baza .

 Grupa minoră 263 - Specialişti în domeniul social şi religios

Specialiştii în domeniul social şi religios efectuează cercetări, îmbunătăesc sau dezvoltă concepte, teorii şi

metode operaţionale, ori aplică cunoştinţele referitoare la filozofie, politică, economie, sociologie,

antropologie, istorie, filologie, limbaj, psihologie şi alte ştiinţe sociale sau furnizează servicii sociale pentru a

satisface nevoile indivizilor şi ale familiilor într-o comunitate.- in organizarea uni program de studii de aici

vin competentele fundamentale



 Grupa de bază 2636 - Specialişti în religie (calificarea)

Specialiştii în religie perpetuează tradiţiile sacre, practicile şi credinţele religioase. Aceştia oficiază

servicii religioase, celebrează sau administrează ritualurile unei credinţe religioase sau confesionale,

oferă îndrumare spirituală şi morală şi îndeplinesc alte funcţii asociate cu practicarea unei religii.

in organizarea uni program de studii de aici vin competentele de domeniu

Ocupatii : 48 ,cod COR 2636xx

263601 arhiepiscop

263602 arhiereu-vicar 

263603 arhondar

263604 cantor 

263605 capelan

263606 cardinal 

263607 chevrasameş

263608 preot

263625 pastor

263626 patriarh

263627  preot

263628 preşedinte culte

263629 protopop

263630 provicar

263631 rabin

263632 secretar culte



263609 consilier culte

263610 conducător archiepiscopal

263611 diacon

263612 episcop

263613 exarh

263614 haham

263615 harmonist 

263616 hatip

263617 imam 

263618 inspector culte

263619 majghian

263620 melamed

263621 mitropolit

263622 muezin

263623 muftiu

263624 organist

263633 stareţ - stareţă

263634 treibar

263635 vestitor

263636 vicar 

263637 episcop-vicar patriarhal

263638 episcop-vicar 

263639 vicar-administrativ patriarchal

263640 vicar-administrativ eparhial

263641 consilier patriarhal

263642 inspector general bisericesc

263643 consilier eparhial

263644 inspector patriarhal

263645 inspector eparhial

263646 secretar Cancelaria Patriarhală

263647 secretar eparhial

263648 eclesiarh



2.2. Preuniversitar

Motto:”Viața fără Hristos este fără gust, tristă și părăsită“ 

Părintele Saharov

 Grupa de baza 3413 Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţi:

 Specialiştii în domeniul religiei şi asimilaţii acestora acordă sprijin preoţilor sau comunităţii religioase,

desfăşoară activităţi religioase, predică şi transmit învăţăturile unei anumite religii şi depun eforturi

pentru a crea stare de bine prin puterea credinţei şi a consilierii spirituale.

341301 călugăr / călugăriță

341302 paracliser

341303 predicator

341304 egumen / egumenă

341305 preot

341306 diacon

341307 cântăreț bisericesc

341308 dascăl

341309 catehet

Lipsa standarde ocupationale

Lipsa diferentiere nivel 4 /5 CNC



3. Domeniul teologic în ISCO-08

Motto: ”Cât și cum ai știut să iubești ieri, atât de mare și frumos ești azi“

Părintele Papacioc

 3.1. Inv.Superior

 263 Specialiști în domeniul social și religios (similar COR)

 Specialiștii din domeniul social și din profesiile conexe efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă

concepte, teorii și metode operaționale sau aplică cunoștințe legate de filosofie, politică, economie,

sociologie, antropologie, istorie, filologie, limbi străine, psihologie și alte științe sociale sau oferă

servicii sociale pentru a satisface nevoile indivizilor și familiilor dintr-o comunitate.

 Sarcinile îndeplinite includ de obicei: formularea și aplicarea soluțiilor la problemele economice,

politice sau sociale prezente sau preconizate; cercetarea și analizarea evenimentelor și activităților

trecute și urmărirea originii și evoluției rasei umane; studierea originii și dezvoltării limbilor, sau

traducerea sau interpretarea acestora; studierea proceselor mentale și a comportamentului indivizilor și

grupurilor; furnizarea de servicii sociale; pregătirea lucrărilor și rapoartelor academice. Poate fi inclusă

supravegherea altor lucrători.

 (economiști, sociologi, psihologi, lucrători sociali, filozofi, istorici – incluși)



 2636 Specialiști în studii relegioase

 Specialiștii în studii religioase activează ca și continuatori ai tradițiilor, practicilor și credințelor sacre.

 Ei conduc servicii religioase, sărbătoresc sau administrează ritualurile unei credințe sau confesiuni

religioase, oferă îndrumări spirituale și morale și îndeplinesc alte funcții asociate cu practicarea unei religii.

 Atribuțiile includ:

 (a) perpetuarea tradițiilor, practicilor și credințelor sacre;

 (b) desfășurarea de servicii, ritualuri și ceremonii religioase;

 (c) îndeplinirea diferitelor sarcini administrative și sociale, inclusiv participarea în comisii și reuniuni ale

organizațiilor religioase;

 (d) asigurarea îndrumării spirituale și morale în conformitate cu religia profesată;

 (e) propagarea doctrinelor religioase în propria țară sau în străinătate;

 (f) pregătirea de predici morale și slujbe religioase;

 (g) dezvoltarea și conducerea cursurilor și a programelor de educație religioasă;

 (h) consilierea persoanelor cu privire la probleme interpersonale, de sănătate, financiare și religioase;

 (i) programarea și participarea la evenimente speciale, cum ar fi tabere, conferințe, seminarii și alte întâlniri.

 Exemple de ocupații clasificate aici: preot, preot budist, imam, vicar/preot, Poojari, rabin



Să asigurăm 
competențele

transversale



3.2.Preuniversitar

Motto:”Blândețea este mai puternică decât violența“ Sf.Ioan Gura de Aur

 •Profesionişti asociaţi din domeniul religiei 3413

• Profesioniştii asociaţi din domeniul religiei oferă suport vicarilor/preoţilor unei religii sau unei comunităţi

religioase, întreprind activităţi religioase, predică şi propagă învăţăturile unei anumite religii şi se străduiesc să

îmbunătăţească/ să crească bunăstarea prin puterea credinţei şi consiliere spirituală.

• Sarcinile includ:

• a) să întreprindă activităţi religioase;

• b) să predice şi să propage învăţăturile unei anumite credinţe religioase;

• c) să participe la servicii de cult religios şi ritualuri religioase;

• d) să ofere educaţie religioasă, îndrumare spirituală şi suport moral indivizilor şi comunităţilor;

• e) să administreze şi să participe la programe prin care se oferă alimente, îmbrăcăminte şi adăpost celor

nevoiaşi;

• f) să consilieze comunităţile şi indivizii privind comportamentul şi credinţa cuvenite spre a păstra sau

crește bunăstarea.

Exemple de ocupaţii clasificate aici: Tămăduitor, Predicator laic, Călugăr/Călugăriţă



4. Domeniul teologic în ESCO – portalul UE
Motto: ”totul ia timp si timpul ia tot “Mihai Eminescu

 ISCO-08 code

 2636 - Specialiști în religie

 Profesioniştii din religie funcţionează ca perpetuatori ai tradiţiilor, practicilor şi credinţelor sacre. Ei

efectuează servicii religioase, celebrează sau administrează ritualurile unei credinţe sau confesiuni religioase, 

oferă îndrumare spirituală şi morală şi îndeplinesc alte funcţii asociate cu practicarea unei religii.

 Sarcinile includ: 

• a) să perpetueze tradiţiile, practicile şi credinţele sacre;

• b) să efectueze servicii, ritualuri şi ceremonii religioase;

• c) să îndeplinească diverse îndatoriri administrative şi sociale, inclusiv participarea în comisii şi reuniuni

ale organizaţiilor religioase;

• d) să ofere îndrumare spirituală şi morală în acord cu religia profesată;

• e) să propage doctrine religioase în propria ţară şi în străinătate;

• f) să pregătească şi să prezinte predici religioase;



4. Domeniul teologic în ESCO – portalul UE
Motto: ”Răutatea se înmoaie și se potolește cu blândețea, iar nu cu altă răutate” Sf.Ioan Gura de Aur

• g) să dezvolte şi să conducă programe de studii şi cursuri de educaţie religioasă; 

• h) să consilieze indivizii privind probleme interpersonale, de sănătate, financiare şi religioase;

• i) să programeze şi să participe la evenimente speciale cum sunt tabere, conferinţe, seminarii şi perioade de 

reculegere. 

 •Exemple de ocupaţii clasificate aici:

 Bonze - este un preot (sau călugăr) budist

 Imam - este un preot sau prelat musulman; conducătorul rugăciunii colective într-o moschee

 Minister (religie) - este vicar, dar şi preot (protestant), preot care slujeşte

 Poojari (Pujari) - este preot al unui templu hindus, responsabil cu ritualurile templului. Cuvântul 

provine din sanscrită şi înseamnă „închinare”

 Priest - este preot /predicator/ părinte/ membru al clerului

 Rabbi - este un rabin



4. Domeniul teologic în ESCO – portalul UE
Motto: ”Daca urasti mult pe cineva inseamna ca te-a invins“Confucius

 Exemplu :2636.2 ocupatia preot

 Descriere :Preoții sunt lideri ai organizațiilor sau comunităților religioase, desfășoară ceremonii

spirituale și religioase și oferă orientări spirituale membrilor unui anumit grup religios. Pot să

desfășoare activități misionare, pastorale sau de predică sau să lucreze în cadrul unui ordin sau al 

unei comunități religioase, cum ar fi o mănăstire (de călugări sau de maici). Preoții își exercită

funcțiile, cum ar fi organizarea slujbelor, oferind educație religioasă, oficiind căsătorii și

înmormântări, oferind consiliere membrilor congregației și o gamă largă de alte servicii comunitare, 

atât împreună cu organizația pentru care lucrează, cât și prin propriile activități de zi cu zi.

 Competente si aptitudini esentiale (ale calificari ) care conduc la rezultate ale invatrii

promovează activități religioase; realizează ceremonii religioase; conștientizează dimensiunea interculturală ;stabilește relații cu 

comunitățile locale; pregătește slujbe religioase; respectă confidențialitatea; se implică în dezbateri; oferă consiliere spirituală ;aplică cunoștințe despre

comportamentul uman; promovează dialogul în cadrul societății ;supraveghează organizații religioase; oferă consiliere socială; interpretează texte

religioase; stabilește politici organizaționale ;răspunde la întrebări; realizează ritualuri religioase; reprezintă o instituție religioasă.

 Devin minimum obligatori daca ocupatia este in ESCO din 2023 la inscrierea in RNCIS.

 Competente si aptitudini optionale v. ESCO 

https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/fd7ee717-1259-469f-8e3e-18da96456198
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/338c6957-d0c7-49dd-8cdc-42e8d2921781
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/7d23c508-c007-4221-bb84-0c9a479b8ea6
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/28f98c7e-b89c-4b4d-ae0a-0c5a6328992e
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/fd32742d-25bb-4ff2-8d90-513f76b31b51
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/8d202e22-85e9-47b1-a1e0-3296d17244cd
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/bad0f996-a299-4631-a7d8-104185b2ef22
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/4b633810-cdc3-47d3-b71e-3035db40f7d4
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/a0e23745-6ba4-45e2-9510-df6e71ed1230
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/dfd158e3-dc56-4415-b24b-3d3554347863
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/65d24802-8eb0-4558-80c5-1838395273c7
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/09d6ed43-95a1-4492-8bd7-d01039285afa
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/0befe984-aa6e-4b54-85db-d00bb51f8ed5
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/8bad61b8-75f7-4bdc-b994-f7158f4b90f0
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/87cadd76-4e3a-47e5-b66d-559fbc1e8993
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/b8e82783-83b5-4022-a56c-b35816adaa58
https://esco.ec.europa.eu/ro/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/1d506c5e-a81c-4d18-a552-c24551acbff5


5. Domeniul teologic în ISCED 

Motto:”Oricât de potrivite ar fi cuvintele tale, tu strici totul când vorbești cu mânie“

Ioan Gura de Aur

 •022 Ştiinţe umaniste (cu excepţia limbilor) - 0221 Religie şi teologie

 Religia şi teologia cuprind studiul credinţelor religioase, a conceptelor, simbolurilor, expresiilor şi textelor de

spiritualitate. Programe şi calificări cu următorul conţinut principal sunt clasificate mai jos:

 - Istorie religioasă / Studiul cărţilor sacre

 - Studiul diferitelor religii

 - Incluziuni teologice. În acest domeniu detaliat sunt incluse programe pentru copii şi tineri, oferite de obicei

în şcoli şi seminarii teologice, în mănăstiri etc., cu scopul de a dezvolta un interes faţă de principiile/dogmele

religiei lor şi suficientă familiaritate cu filosofia acesteia pentru a ajuta la propagarea credinţei lor.

 - Excluderi. Programe de bază oferite în şcolile religioase, seminarii etc. şi care conţin instruire religioasă

fără a o sublinia sau fără a conduce la o vocaţie religioasă, sunt excluse din acest domeniu detaliat şi sunt

incluse în 0011 „Programe şi calificări de bază”.

 - Programele şi calificările din sharia Islamului sunt excluse din acest domeniu detaliat şi incluse în domeniul

detaliat 0421 „Drept”.



6. Statistici in domeniul teologic
Motto:”Întâia temelie pentru ca omul să deslușească și să deosebească adevărul este smerenia“

Sf. Porfirie Kafsokalivitul

 Statistici

 Număr de programe de studii: 116, din care:

 50 de programe de studii de licență,

 66 de programe de studii de masterat

 Număr de calificări (unice):

 26 de calificări la licență, restul de 24 reprezentând alte forme sau limbi de predare

 61 de calificări/specializări la masterat, restul de 5 reprezentând alte forme sau limbi de predare.

 Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați: 5875 (cf. HG), din car:

 2860 la licență

 3015 la masterat.



1. Distribuția programelor de studii pe universități, licență și masterat (Grafic 1) 

 

Grafic 1 – Distribuția programelor de licență din domeniul Teologie pe universităț i



7. Universități și programe de studii teologice

Motto:” La orice trebuie să ai noroc în viață, dar mai ales la oameni“

Ileana Vulpescu

Universitatea Facultatea Domeniul Programul Nivelul Credite
Număr 

locuri
Calificarea Ocupații cod COR

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie

Baptistă
Teologie

Teologie baptistă asistenţă

socială
6 180 30 Teologie baptistă asistenţă socială

Asistent social/Asistent de ingrijire 

a  persoanelor varstnice/Inspector 

social/Consilier culte

263501/263509/263512/263609

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie

Ortodoxă
Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă 

socială
6 180 50 Teologie ortodoxă asistenţă socială

Asistent social / Asistent pentru

ingrijirea persoanelor varstnice / 

Instructor - educator pentru

activitati de resocializare

263501 / 263509 / 263508

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie

Ortodoxă
Teologie Teologie ortodoxă didactică 6 180 60 Teologie ortodoxă didactică

Profesor in invatamantul liceal, 

postliceal / Profesor in 

invatamantul gimnazial / Profesor

in invatamantul primar

233001 / 233002 / 234101

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă
Teologie Teologie ortodoxă pastorală 6 240 200 Teologie ortodoxă pastorală

Preot / Diacon / Cantaret

bisericesc
263627 / 263611 / 263608

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă
Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

(la Roma, Italia)
6 240 50 Teologie ortodoxă pastorală

Preot / Diacon / Cantaret 

bisericesc
263627 / 263611 / 263608

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

RomanoCatolică
Teologie

Teologie romano-catolică 

asistenţă socială
6 180 50

Teologie romano-catolică asistenţă

socială

Asistent social / Consilier pentru 

dezvoltare personala / Asistent de 

cercetare in asistenta sociala

263501 / 242324 / 263511

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

RomanoCatolică
Teologie Studii religioase 6 180 50 Studii religioase

Consilier culte / Secretar culte / 

Inspector culte
263609 / 263632 / 263618



UNIVERSITATEA "1 

DECEMBRIE 1918" DIN

ALBA IULIA

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă
Teologie Teologie ortodoxă pastorală 6 240 100 Teologie ortodoxă pastorală Preot /Episcop / Diacon 263627 /263612 / 263611

UNIVERSITATEA "1 

DECEMBRIE 1918" DIN

ALBA IULIA

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă
Muzică Muzică religioasă 6 180 30 Muzică religioasă

cantor / cantaret / referent 

muzical / copiator note muzicale

263604 / 265229 / 265211 / 

265217

UNIVERSITATEA "AUREL 

VLAICU" DIN ARAD

Facultatea de Ştiinţe 

Umaniste și Sociale
Teologie Teologie penticostală didactică 6 180 30 Teologie penticostală didactică

profesor in invatamantul 

gimnazial/secretar culte/inspector 

culte

233002 / 263632 / 263618

UNIVERSITATEA "AUREL 

VLAICU" DIN ARAD

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă "Ilarion V. 

Felea"

Teologie Teologie ortodoxă pastorală 6 240 75 Teologie ortodoxă pastorală preot/exarh/diacon 263627 / 263613 / 263611

UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ DIN CLUJ–

NAPOCA

Facultatea de Litere 

(CUNBM)
Teologie Teologie ortodoxă pastorală 6 240 50 Teologie ortodoxă pastorală

preot / diacon / protopop /  staret -

stareta / eclesiarh

263627/263611/263629/263633

/263648

UNIVERSITATEA "BABEŞ-

BOLYAI" DIN CLUJ-

NAPOCA

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă
Teologie Teologie ortodoxă asistență socială 6 180 30 Teologie ortodoxă asistență socială

Asistent social / Cercetator in 

asistenta sociala / Profesor in 

invatamanatul primar

263501 / 263510 / 234101

UNIVERSITATEA "BABEŞ-

BOLYAI" DIN CLUJ-

NAPOCA

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă
Teologie Teologie ortodoxă didactică 6 180 50 Teologie ortodoxă didactică

Profesor in invatamantul primar / 

Profesor in invatamantul 

gimnazial / Profesor in 

invatamantul profesional si de 

maistri

234101 / 233002 / 232001

UNIVERSITATEA "BABEŞ-

BOLYAI" DIN CLUJ-

NAPOCA

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă
Teologie Teologie ortodoxă pastorală 6 240 150 Teologie ortodoxă pastorală

Preot / Diacon / Profesor in 

invatamantul gimnazial
263627 / 263611 / 233002

UNIVERSITATEA "BABEŞ-

BOLYAI" DIN CLUJ-

NAPOCA

Facultatea de Teologie 

GrecoCatolică
Teologie

Teologie greco-catolică asistență 

socială
6 180 25

Teologie greco-catolică asistență 

socială

Asistent social / Inspector social / 

Consilier in domeniul adictiilor
263501 / 263512 / 263502

UNIVERSITATEA "BABEŞ-

BOLYAI" DIN CLUJ-

NAPOCA

Facultatea de Teologie 

GrecoCatolică
Teologie Teologie greco-catolică didactică 6 180 30 Teologie greco-catolică didactică

Profesor in invatamantul primar / 

Profesor in invatamantul 

gimnazial / Consilier invatamant

234101 / 233002 / 235103

UNIVERSITATEA "BABEŞ-

BOLYAI" DIN CLUJ-

NAPOCA

Facultatea de Teologie 

GrecoCatolică
Teologie Teologie greco-catolică pastorală 6 240 30 Teologie greco-catolică pastorală Preot / Capelan / Diacon 263627 / 263605 / 263611

UNIVERSITATEA "BABEŞ-

BOLYAI" DIN CLUJ-

NAPOCA

Facultatea de Teologie 

GrecoCatolică
Teologie

Teologie greco-catolică pastorală 

(la Blaj)
6 240 30

Teologie greco-catolică pastorală (la 

Blaj)
Preot / Capelan / Diacon 263627 / 263605 / 263611

UNIVERSITATEA "BABEŞ-

BOLYAI" DIN CLUJ-

NAPOCA

Facultatea de Teologie 

GrecoCatolică
Teologie

Teologie greco-catolică pastorală 

(la Oradea)
6 240 50

Teologie greco-catolică pastorală (la 

Oradea)
Preot / Capelan / Diacon 263627 / 263605 / 263611



UNIVERSITATEA "BABEŞ-

BOLYAI" DIN CLUJ-

NAPOCA

Facultatea de Teologie 

Reformată și Muzică
Teologie

Teologie reformată didactică (în 

limba maghiară)
6 180 90

Teologie reformată didactică (în 

limba maghiară)

Profesor in invatamantul 

gimnazial / Profesor in 

invatamantul primar / Secretar 

culte

233002 / 234101 / 263632

UNIVERSITATEA "BABEŞ-

BOLYAI" DIN CLUJ-

NAPOCA

Facultatea de Teologie

RomanoCatolică
Teologie

Teologie romano-catolică 

didactică (în limba maghiară)
6 180 50

Teologie romano-catolică didactică 

(în limba maghiară)

Profesor in invatamantul primar / 

Profesor in invatamantul 

gimnazial / Secretar culte

234101 / 233002 / 263632

UNIVERSITATEA "BABEŞ-

BOLYAI" DIN CLUJ-

NAPOCA

Facultatea de Teologie

RomanoCatolică
Teologie

Teologie romano-catolică

pastorală (în limba maghiară, la 

Alba Iulia)

6 240 25
Teologie romano-catolică pastorală 

(în limba maghiară, la Alba Iulia)

Profesor in invatamantul primar / 

Profesor in invatamantul 

gimnazial / Secretar culte

234101 / 233002 / 263632

UNIVERSITATEA 

"OVIDIUS" DIN 

CONSTANŢA

Facultatea de Teologie Teologie
Teologie ortodoxă asistenţă

socială
6 180 50 Teologie ortodoxă asistenţă socială

Asistent social nivel superior / 

asistent pentru ingrijirea 

persoanelor varstnice / Inspector 

social

263501 / 263509 / 263512

UNIVERSITATEA 

"OVIDIUS" DIN 

CONSTANŢA

Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă didactică 6 180 50 Teologie ortodoxă didactică

Profesor in invatamantul 

gimnazial / profesor in 

invatamantul primar /inspector 

culte

233002 / 234101 / 263618

UNIVERSITATEA 

"OVIDIUS" DIN 

CONSTANŢA

Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă pastorală 6 240 100 Teologie ortodoxă pastorală Preot / Diacon / Inspector culte 263627 / 263611 / 263618

UNIVERSITATEA 

"OVIDIUS" DIN 

CONSTANŢA

Facultatea de Teologie Muzică Muzică religioasă 6 180 40 Muzică religioasă

corist / dirijor / maestru cor / 

solist vocal / copiator note 

muzicale / dirijor cor / cantaret / 

asistent de cercetare stiintifica in 

muzica

265205/265206/265210/265215

/265217/265221/265229/26523

8

UNIVERSITATEA DIN 

CRAIOVA

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă
Teologie Teologie ortodoxă pastorală 6 240 100 Teologie ortodoxă pastorală

Preot / Consilier culte / Inspector 

culte
263627 / 263609 / 263618

UNIVERSITATEA 

"DUNĂREA DE JOS" DIN 

GALAŢI

Facultatea de Istorie, 

Filosofie şi Teologie
Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă

socială
6 180 50 Teologie ortodoxă asistenţă socială

Asistent social / Asistent pentru

ingrijirea persoanelor varstnice / 

Secretar culte

263501 / 263509 / 263632

UNIVERSITATEA 

"DUNĂREA DE JOS" DIN 

GALAŢI

Facultatea de Istorie, 

Filosofie şi Teologie
Teologie Teologie ortodoxă didactică 6 180 50 Teologie ortodoxă didactică

Secretar culte / Consilier culte / 

Vestitor
263632 / 263609 / 263635

UNIVERSITATEA 

"ALEXANDRU IOAN 

CUZA" DIN IAŞI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă
Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă 

socială
6 180 50 Teologie ortodoxă asistenţă socială

Asistent social / inspector culte / 

inspector social 263501 / 263618 / 263512



UNIVERSITATEA 

"ALEXANDRU IOAN 

CUZA" DIN IAŞI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă
Teologie Teologie ortodoxă pastorală 6 240 200 Teologie ortodoxă pastorală Diacon / Preot / Episcop 263611 / 263627 / 263612

UNIVERSITATEA 

"ALEXANDRU IOAN 

CUZA" DIN IAŞI

Facultatea de Teologie 

Romano - Catolică
Teologie

Teologie romano-catolică 

asistență socială
6 180 50

Teologie romano-catolică asistență 

socială

Asistent social / Cercetator in 

asistenta sociala / Asistent pentru 

ingrijirea persoanelor varstnice

263501 / 263510 / 263509

UNIVERSITATEA 

"ALEXANDRU IOAN 

CUZA" DIN IAŞI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă
Teologie Teologie ortodoxă didactică 6 180 0 Teologie ortodoxă didactică

Profesor in invatamantul primar / 

Profesor in invatamantul 

gimnazial / Redactor

234101 / 233002 / 264211

UNIVERSITATEA 

"ALEXANDRU IOAN 

CUZA" DIN IAŞI

Facultatea de Teologie 

Romano - Catolică
Teologie

Teologie romano-catolică 

pastorală
6 240 50 Teologie romano-catolică pastorală Preot / Capelan / Consilier culte 263627 / 263605 / 263609

UNIVERSITATEA DIN 

ORADEA

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă „Episcop Dr. 

Vasile Coman”

Teologie Teologie ortodoxă pastorală 6 240 50 Teologie ortodoxă pastorală
preot / profesor in invatamantul 

gimnazial
263627 / 233002

UNIVERSITATEA DIN 

PITEŞTI

Facultatea de Teologie, 

Litere, Istorie și Arte
Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă 

socială
6 180 50 Teologie ortodoxă asistenţă socială

consilier culte / Inspector culte / 

specialist in angajarea asistata / 

instructor-educator pentru 

activitati de resocializare

263609/263618/263507/263508

UNIVERSITATEA 

"LUCIAN BLAGA" DIN 

SIBIU

Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă pastorală 6 240 150 Teologie ortodoxă pastorală Preot / Episcop / Diacon 263627 / 263612 / 263611

UNIVERSITATEA 

"LUCIAN BLAGA" DIN 

SIBIU

Facultatea de Științe 

SocioUmane
Teologie

Teologie asistenţă socială (în 

limba germană)
6 180 25

UNIVERSITATEA 

"LUCIAN BLAGA" DIN 

SIBIU

Facultatea de Științe 

SocioUmane
Teologie

Teologie protestantă pastorală (în 

limba germană)
6 240 20

Teologie protestantă pastorală (în 

limba germană)
Preot / Pastor / Secretar Culte 263627 / 263625 / 263632

UNIVERSITATEA 

"VALAHIA" DIN 

TÂRGOVIŞTE

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă și Științele 

Educației

Teologie Teologie ortodoxă pastorală 6 240 80 Teologie ortodoxă pastorală preot / diacon / cantaret bisericesc 263627 / 263611 / 263608



UNIVERSITATEA DE 

VEST DIN TIMIŞOARA

Facultatea de Litere, 

Istorie şi Teologie
Teologie Teologie ortodoxă pastorală 6 240 40 Teologie ortodoxă pastorală

Profesor in invatamantul 

gimnazial / Secretar culte / 

Cantaret bisericesc

233002 / 263632 / 263608

INSTITUTUL TEOLOGIC

BAPTIST DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Teologie Teologie Teologie baptistă pastorală 6 240 25

INSTITUTUL TEOLOGIC 

BAPTIST DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Teologie Teologie Teologie baptistă pastorală - ID 6 240 50

INSTITUTUL TEOLOGIC 

PENTICOSTAL DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Penticostală
Teologie Teologie penticostală pastorală 6 240 50 Teologie penticostală pastorală pastor / diacon / secretar culte 263625/263611/263632

INSTITUTUL TEOLOGIC 

PROTESTANT DIN CLUJ-

NAPOCA

Facultatea de Teologie Teologie
Teologie protestantă pastorală (în

limba maghiară)
6 240 50 Teologie protestanta pastorala Capelan / Provicar / Vicar 263605 / 263630 / 263636

UNIVERSITATEA 

"EMANUEL" DIN 

ORADEA

Facultatea de Teologie Teologie Teologie baptistă pastorală 6 240 40 Teologie baptistă pastorală
Capelan / consilier culte / Diacon / 

inspector culte / Pastor

263605 / 263609 / 263611 / 

263618 / 263625

UNIVERSITATEA 

"ADVENTUS" DIN 

CERNICA

Facultatea de Teologie 

și Științe Sociale
Teologie Teologie adventistă pastorală 6 240 30 Teologie adventistă pastorală Capelan/ Consiler culte/ Pastor 263605/ 263609/ 263625

INSTITUTUL TEOLOGIC 

CREŞTIN DUPĂ 

EVANGHELIE 

"TIMOTHEUS" DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Pastorală
Teologie

Teologie creştină după evanghelie 

pastorală
6 240 50 Teologie pastorala pastor / vestitor / capelan 263625 / 263635 / 263605

INSTITUTUL TEOLOGIC 

ROMANO-CATOLIC 

FRANCISCAN DIN 

ROMAN

Facultatea de Teologie 

Pastorala
Teologie

Teologie romano-catolică 

pastorală
6 240 25 Teologie romano-catolică pastorală diacon / eclesiarh / preot / vicar 263611/263648/263627/263636

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă
Teologie Artă sacră în contemporaneitate 7 120

550

Artă sacră în contemporaneitate

Consilier pentru tineret / 

Consilier mediator / Consilier

invatamant

235920 / 235922 / 235103

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Romano-Catolica
Teologie Asistenţa socială a bisericii 7 120 Asistenţa socială a bisericii

Cercetator in asistenta sociala / 

Inspector social / Specialist in 

angajare asistata

263510 / 263512 / 263507

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Romano-Catolica
Teologie Comunicare biblică şi eclesială 7 120 Comunicare biblică şi eclesială

Corespondent radio / Purtator de 

cuvant / Prezentator (crainic) 

radio

264204 / 243206 / 265601

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxa
Teologie

Comunicare şi comuniune 

eclezială în spaţiul ortodox
7 120

Comunicare şi comuniune eclezială 

în spaţiul ortodox

Reporter (studii superioare) / 

Redactor / Editorialist
264212 / 264211 / 264207



UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxa
Teologie Doctrină și cultură creștină 7 120 Doctrină și cultură creștină

Expert invatamant / Inspector 

scolar / Consilier scolar
235104 / 235105 / 235903

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie

Ortodoxa
Teologie Exegeză şi ermineutică biblică 7 120 Exegeză şi ermineutică biblică Protopop / Staret-stareta / Exarh 263629 / 263633 / 263613

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxa
Teologie Istorie şi tradiţie creştină 7 120 Istorie şi tradiţie creştină

Secretar culte / Inspector culte / 

Consilier culte
263632 / 263618 / 263609

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxa
Teologie Pastorație și viață liturgică 7 120 Pastorație și viață liturgică

Inspector scolar pentru proiecte

educationale / Preparator

invatamantul universitar / 

Secretar administrativ

235921 / 231004 / 334301

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Romano-Catolica
Teologie Patrimoniu creștin european 7 120 Patrimoniu creștin european

Consilier culte / inspector culte / 

inspector general bisericesc
263609/263618/263642

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă
Teologie

Studii religioase şi educaţie 

creştină
7 120 Studii religioase şi educaţie creştină

Referent de specialitate

invatamant / Inspector scolar

pentru mentorat / Inspector 

scolar pentru educatie

permanenta

235106 / 235914 / 235916

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxa
Teologie

Teologia şi misiunea socială a 

bisericii
7 120

Teologia şi misiunea socială a 

bisericii

Cercetator in asistenta sociala / 

Asistent de cercetare in asistenta

sociala / Inspector social

263510 / 263511 / 263512

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Baptista
Teologie Teologie baptistă 7 120 Teologie baptistă pastor / vestitor / capelin 263625/263635/263605

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxa
Teologie Turism și patrimoniu religios 7 120 Turism și patrimoniu religios inspector culte / secretar culte 263610/263632

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxa
Teologie

Managementul economic și 

administrarea unităților 

bisericești

7 120
Managementul economic și 

administrarea unităților bisericești

vicar-administrativ patriarhal / 

vicar-administrativ eparhial / 

consilier patriarhal

263639/263640/263641

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxa
Teologie

Spiritualitate creștină și viață 

sănătoasă
7 120

Spiritualitate creștină și viață 

sănătoasă

consilier eparhial / inspector 

patriarhal / inspector eparhial
263643 / 263644 / 263645



UNIVERSITATEA

"ALEXANDRU IOAN

CUZA" DIN IAŞI

Facultatea de Teologie

Ortodoxa
Teologie Artă sacră în patrimoniul cultural 7 120

350

Artă sacră în patrimoniul cultural

Pictor / Conservator/restaurator 

pictura murala / 

Conservator/restaurator pictura 

pe lemn

265106 / 262108 / 262109

UNIVERSITATEA 

"ALEXANDRU IOAN 

CUZA" DIN IAŞI

Facultatea de Teologie

Ortodoxa
Teologie Familia creștină contemporană 7 120 Familia creștină contemporană

Cercetator in asistenta sociala / 

Profesor in invatamantul 

gimnazial / Preot

263510 / 233002 / 263627

UNIVERSITATEA 

"ALEXANDRU IOAN 

CUZA" DIN IAŞI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxa
Teologie Misiune și slujire pastorală 7 120 Misiune și slujire pastorală Protopop / Exarh / Inspector culte 263629 / 263613 / 263618

UNIVERSITATEA 

"ALEXANDRU IOAN 

CUZA" DIN IAŞI

Facultatea de Teologie 

Romano-Catolica
Teologie

Teologie romano-catolică practică

și misionară
7 120

Teologie romano-catolică practică și 

misionară

preot / inspector culte / secretar 

culte
263627/263618/263632

UNIVERSITATEA 

"ALEXANDRU IOAN 

CUZA" DIN IAŞI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxa
Teologie

Teoria şi practica formarii 

religioase
7 120 Teoria şi practica formarii religioase

Profesor in invatamantul primar / 

Profesor in invatamantul 

gimnazial / Profesor in 

invatamantul liceal si postliceal

234101 / 233002 / 233001

UNIVERSITATEA 

"ALEXANDRU IOAN 

CUZA" DIN IAŞI

Facultatea de Teologie 

Ortodoxa
Teologie

Comunicare și consiliere 

psihologică și spirituală 

(interdisciplinar cu Filosofie, 

Psihologie și Științe ale educației)

7 120

Comunicare și consiliere psihologică

și spirituală (interdisciplinar cu 

Filosofie, Psihologie și Științe ale 

educației)

Protopop / Exarh / Inspector culte 263629 / 263613 / 263618

UNIVERSITATEA DIN 

ORADEA

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă „Episcop Dr. 

Vasile Coman”

Teologie
Istorie bisericească şi gândire 

creştină
7 120

100

Istorie bisericească şi gândire

creştină
preot / diacon 263627/263611

UNIVERSITATEA DIN 

ORADEA

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă „Episcop Dr. 

Vasile Coman”

Teologie
Teologie sistematică pe 

fundamente biblice şi patristice
7 120

Teologie sistematică pe fundamente 

biblice şi patristice
preot / diacon / exarh 263627/263611/263613

UNIVERSITATEA DIN 

PITEŞTI

Facultatea de Teologie, 

Litere, Istorie și Arte
Teologie Apologetică şi duhovnicie 7 120

250

Apologetică şi duhovnicie capelan / protopop / staret-stareta 263605/263629/263633

UNIVERSITATEA DIN 

PITEŞTI

Facultatea de Teologie, 

Litere, Istorie și Arte
Teologie

Ecumenism în noul context 

european
7 120

Ecumenism în noul context 

european

diacon / presedinte culte / 

inspector eparhial
263611/263628/263645

UNIVERSITATEA DIN 

PITEŞTI

Facultatea de Teologie, 

Litere, Istorie și Arte
Teologie

Misiune şi slujire prin limbajul 

mimico-gestual
7 120

Misiune şi slujire prin limbajul 

mimico-gestual
arhondar / exarh / eclesiarh 263603/263613/263648

UNIVERSITATEA DIN 

PITEŞTI

Facultatea de Teologie, 

Litere, Istorie și Arte
Teologie

Restaurarea icoanei, a picturii 

murale și de șevalet
7 120

Restaurarea icoanei, a picturii

murale și de șevalet

secretar culte / consilier 

patriarhal / consilier eparhial
263632/263641/263643

UNIVERSITATEA DIN 

PITEŞTI

Facultatea de Teologie, 

Litere, Istorie și Arte
Teologie

Teologie sistematică şi practică. 

Tendințe noi în teologia 

românească

7 120
Teologie sistematică şi practică. 

Tendințe noi în teologia românească

preot / inspector general 

bisericesc / secretar eparhial
263627/263642/263647



UNIVERSITATEA

"LUCIAN BLAGA" DIN 

SIBIU

Facultatea de Teologie Teologie Teologie istorică 7 120

90

Teologie istorică
Consilier culte / Inspector culte / 

Secretar culte
263609 / 263618 / 263632

UNIVERSITATEA

"LUCIAN BLAGA" DIN 

SIBIU

Facultatea de Teologie Teologie Teologie practică 7 120 Teologie practică Protopop / Exarh / Consilier culte 263629 / 263613 / 263609

UNIVERSITATEA 

"LUCIAN BLAGA" DIN 

SIBIU

Facultatea de Teologie Teologie Teologie sistematică 7 120 Teologie sistematică
Consilier culte / Inspector culte / 

Secretar culte
263609 / 263618 / 263632

UNIVERSITATEA 

"VALAHIA" DIN 

TÂRGOVIŞTE

Facultatea de Teologie

Ortodoxă și Științele

Educației

Teologie
Doctrina socială și ecumenică a 

bisericii în contemporaneitate
7 120

100

Doctrina socială și ecumenică a 

bisericii în contemporaneitate

capelan / secretar culte / consilier 

culte
263605 / 263632 / 263609

UNIVERSITATEA 

"VALAHIA" DIN 

TÂRGOVIŞTE

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă și Științele 

Educației

Teologie Doctrină, știință, misiune 7 120 Doctrină, știință, misiune
protopop / inspector culte / 

presedinte culte
263629 / 263618 / 263628

UNIVERSITATEA DE 

VEST DIN TIMIŞOARA

Facultatea de Litere, 

Istorie şi Teologie
Teologie Religie, cultură, societate 7 120

100

Religie, cultură, societate

Profesor in invatamantul liceal, 

postliceal / Inspector culte / 

Capelan

233001 / 263618 / 263605

UNIVERSITATEA DE 

VEST DIN TIMIŞOARA

Facultatea de Litere, 

Istorie şi Teologie
Teologie

Teologie ortodoxă și misiune

creștină
7 120

Teologie ortodoxă și misiune

creștină

arhiepiscop/ arhiereu-vicar/ 

arhondar/ cantor/ 

capelan/consilier culte/ 

conducator arhiepiscopal/ diacon/ 

episcop/ exarh/ inspector 

culte/mitropolit/patriarh/ preot/ 

protopop/secretar culte/ staret -

stareta/ vicar/episcop-vicar 

patriarhal/ episcop-vicar/ vicar-

administrativ patriarhal/ vicar-

administrativ eparhial/ consilier

patriarhal/inspector general 

bisericesc/ consilier eparhial/ 

inspector patriarhal/ inspector 

eparhial/ secretar Cancelaria

Patriarhala/ secretar eparhial/ 

eclesiarh

263601 / 263602 / 263603 / 

263604 / 263605 / 263609 / 

263610 / 263611 / 263612 / 

263613 / 263618 / 263621 / 

263626 / 263627 / 263629 / 

263632 / 263633 / 263636 / 

263637 / 263638 / 263639 / 

263640 / 263641 / 263642 / 

263643 / 263644 / 263645 / 

263646 / 263647 / 263648 



INSTITUTUL TEOLOGIC

PENTICOSTAL DIN

BUCUREŞTI

Facultatea de Teologie 

Penticostala Pastorala
Teologie Biblie și societate 7 120 50 Biblie și societate vestitor / capelan / consilier culte 263635/263605/263609

INSTITUTUL TEOLOGIC 

PROTESTANT DIN CLUJ-

NAPOCA

Facultatea de Teologie Teologie
Teologie protestantă pastorală 

aplicată (maghiara)
7 120 50

Teologie protestanta pastorala

aplicata
Preot / Consilier culte / Episcop 263627 / 263609 / 263612

UNIVERSITATEA 

"EMANUEL" DIN 

ORADEA

Facultatea de Teologie Teologie Teologie pastorală și misiologie 7 120 50 Teologie pastorală și misiologie

Consilier culte / Secretar culte / 

Presedinte culte / inspector culte / 

vestitor

263609/263632/263628/26361

8/263635



8. Rezultatele învățării în sistemul de calificare profesională 
motto :’’un om nobil cere de la el insusi,un om inferior cere de la altii ‘Confucius 

PIAȚA MUNCII –

CERERE: CALIFICĂRI -

OCUPAȚII-TITLURI 

PERFECȚIONARE / 

SPECIALIZARE/RECALIFICARE

FORMARE CONTINUA 

ADAPTARE LA PIATA 

CURRICULUM /DISCIPLINE

ASIGURARE

PROCES -ÎNVĂȚARE 

EVALUARE ȘI VALIDARE 

CERTIFICAREA CALIFICĂRII 

PRINTR-UN ACT FORMAL 

ASIGURAREA 

CALITĂȚII

PROGRAM DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PREDARE-EDUCAȚIE

REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII

COMPETENȚE-

NIVELURI DE 

CALIFICARE 

UTILIZAREA/RECUNOAȘTEREA  

CALIFICĂRII ÎN SOCIETATE

COMUNICARE, 

COLABORARE ȘI 

CREATIVITATE ÎNTRE 

PIAȚA MUNCII-EDUCAȚIE

PREDARE ȘI 

INSTRUIRE CADRE 

DIDACTICE 

APLICARE ÎN PIAȚA 

MUNCII

ADMINISTRAȚIE

UNIVERSITATE



8.1.Ciclul de viață al calificării
Motto :Unii oameni cred ca stiu totul,dar pentru ei totul se reduce la ceea ce stiu “Niccolo Machiavelli

ORICE CALIFICARE APARE ȘI DISPARE – SĂ NE ADAPTĂM LA CE E NOU

CÂTE CALIFICĂRI AVEM ÎN UNIVERSITATE: VERZI/ALBASTRE?ROȘII? 

MATURITATE

DECLIN
CERERE



8.2.Realizarea calificării / programului de studii

Motto :’’Sa nu legi niciodata pritenie cu omul pe care nu-l poti respecta’’Charles Darwin

Schema realizării programelor de studii bazate pe rezultatele învățării în corelare cu cerințele pieței muncii:

Piața muncii - Verde;Instituția de învățământ- albastru ; ANC – roșu ; ;ARACIS-negru

1.ISCO

Alegere ocupație

și grupa de bază

2.Sarcini și activități
detaliate pe 

grupe/ocupații  

3.Titlul &

Nivelul de 
calificare CNC

4.Stabilire
competențe,cunostiinte,apt

itudini conf. ESCO    

5.Calificări/specializări

corelate

cu domeniile ISCED  

6.Identificare:

-competențe vs 

-rezultatele învățării

7. Scriere

Rezultatele

învățării

8.Identificare

Cunoștințe

Aptitudini

Responsabilitate

Autonomie

9.Stabilire:

Evaluarea și

Certificarea

Rezultatelor învățării

Credite ECTS

10. Discipline:

-de bază

-fundamentale

-domeniu

-specifice

+ transversale

11. Stabilire: Curriculă
/programul de studii.

Cadre didactice /CV/metoda
de predare

/laboratoare/echipamente/pa
rticipare/spații/

program final 

12. ASIGURAREA CALITĂȚII 



1. Etică: Evaluarea și aplicarea de merite, riscuri și problematici sociale ale activităților în inginerie

 Profesează într-o manieră etică, cu integritate personală și profesională.

 Analizează o situație care implică multiple interese profesionale și etice conflictuale pentru a determina un curs de acțiune

adecvat.

 Distinge între o problemă juridică sau de management și o problemă de etică.

 Îmbină resursele adecvate pentru a ajuta la rezolvarea unei dileme etice.

 Formulează soluția la o dilemă etică la cel mai scăzut nivel de management posibil, în cadrul practicii sau al structurii de

management, și cu cea mai mică perturbare posibilă.

 Selectează și ia măsurile adecvate pentru a înregistra sau a raporta conducerii sau autorităților publice, în cazul în care o

chestiune etică nu este soluționată în mod adecvat, într-un mod compatibil cu sănătatea publică, siguranța și bunăstarea.

 Cunoaște comportamentul etic

2. Măsurarea proprietăților fizice
 Cunoaște principii de măsurare

 Cunoaște aparatele de măsură utilizate în timp

 Știe să măsoare presiunea, volumul, distanțele, spațiul, mediul, suprafețe

 Știe să interpreteze datele măsurătorilor

 Cunoaște măsurarea în cercetare

 Știe să interpreteze și să înregistreze măsurătorile

 Atentie: pe suplimentul la diplomă apar doar rezultatele învățării aferente competențelor cerute de ocupație (ESCO), celelalte,

intermediare ce decurg din primele, apar numai în fișa disciplinei;

Exemplu:



8.3. Planul de pregătire
Motto:Viata incepe unde se termina frica “Osho

asigură:

• Transparența programului de studii (informațiile sunt publice, publicate pe site-ul universității);

• Înțelegerea programului si a rezultatelor sale;

• Accesul la dobândirea de certificate parțiale pentru studenții care vin să urmeze un program scurt în universitatea

respectivă, pentru 1-2 competențe (asigurând învățarea la cerere);

• Recunoașterea calificării;

Competențele se preiau din ESCO sau din piața muncii regionale/naționale. 
Rezultatele învățării se stabilesc de universitate și reprezentanții pieței muncii sau în consorții universitare.
Planul de pregătire este în mare parte același la toate universitățile pentru aceeași SPECIALIZARE/ocupație.
Programa de pregătire reprezintă abordarea universității asupra rezultatelor învățării.  
Suplimentul la diplomă /certificatul va conține cele menționate în planul de pregătire.

Nr. 

crt.

Competența

Profesionala 

dobândită

Rezultatele învățării Semestrul ECTS

1



REZULTATELE 
ÎNVĂȚĂRII 
TREBUIE:

*să prezinte
calificarea din 

perspectiva
cursantului și a 

ceea ce acesta va 
știi, va înțelege și 

va putea face

*să folosească
verbe de acțiune

prin care să
semnaleze nivelul
de învățare dorit

*să indice obiectul
și scopul

rezultatelor
învățării

planificate

*să clarifice
contextul

ocupațional și/sau
social în care se 

desfășoară
calificarea



8.5.Metodologie
promovată prin

HG – 2022



8.6. Cadrul metodologic privind utilizarea creditelor transferabile ECTS 
motto :’’Prieteniile unui om sunt adevarata masura a valorii sale ‘Charles Darwin 

 Reglementat prin OM. 5146/2019 - Ghidul UE din 2015

 Art.2

o (6) Se acordă un credit pentru volumul de muncă ce îi revine unui student cu frecvență la zi pentru a echivala

25 de ore de pregătire pentru dobândirea rezultatelor învățării, din care:

o a) pregătire universitară, formată din 10-12 ore didactice ce sunt alocate pentru frecventarea

cursurilor/prelegerilor, seminariilor, aplicațiilor de laborator, realizarea proiectelor, disertații, examene,

practică, vizite de lucru și alte activități care să asigure pregătirea universitară a studentului; se recomandă

ca volumul orelor aplicative să fie cel puțin egal cu cele de curs;

o b) pregătire/studiu individual; restul de ore până la cele 25 se vor considera și orele din sesiune și

practică;

o (7) Se recomandă ca fiecărei discipline să i se aloce un număr de 4-6 credite;

o (8) Numărul total de ore didactice și de studiu individual se încadrează în 8 ore/zi.

o (9) Universitățile pot acorda credite pentru activitatea practică după metodologia proprie incluse in total.



9. Observații și propuneri
Motto: Viața este darul lui Dumnezeu pentru noi. Modul în care o trăim este darul pe care noi îl facem lui Dumnezeu”

Michelangelo Bonaroti

 1.CNC - Să se facă o corelare ierarhică a titlurilor și ocupațiilor pe niveluri de calificare prin M. Cultelor:

Ce post poate ocupa absolventul de licență? Titluri de nivel 6?

Dar cel de master? Dar cel cu doctoratul? sunt cutume sau reguli?

 2.COR - Este corect să amestecăm posturile de conducere cu cele administrative?

Cine stabilește care sunt posturile de conducere ?

Conducerea aparține de grupa majoră 1: Conducători și legiuitori, iar nu de grupa majora 2 cu absolvenți de
universitate.

Posturile de conducere se câștigă prin concurs? nu pot fi rezultatul finalizării licenței/materatului/doctoratului?

 3.Piata Muncii - Coordonarea cu cerințele pieței muncii cum se face? Competențele, rezultatele învățării, cine le
stabilește? ESCO poate fi util?Rolul conducerii fiecarui cult.

Numărul și numele specializărilor sunt stabilite de cererea pieței muncii? mecanism există?

 4.Calificare și recunoaștere - Sarcinile, atribuțiile, competențele europene se implementează?

 ESCO o inspirație?

 Lipsesc standardele ocupationale ;cine poate fi considerate Asociatie profesionala de profil ?CS Cultura rol ?

 5.Strategie - Poate deveni religia o disciplină transversală?

 Legătura cu etica? Etica diferita in functie de cult ?



CONCLUZII ȘI ÎNTREBĂRI
Motto:”Este foamete pe Pamant ,nu pentru ca ar lipsi painea ,ci fiindca nu reusim sa-i saturam pe cei bogati “ Maica Tereza

“ceea ce se intampla o data probabil ca nu se va mai intampla din nou ,dar ceea ce se intampla de doua ori probabil
ca se va intampla si treia oara “intelepciune evreiasca

Noi suntem azi prima data in fata dumneavoastra dar la Iasi a treia oara .



MULȚUMIM !


