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Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca

Facu l t a t ea  de  Teo log ie  
Ortodoxă din Cluj-Napoca este un 

centru de educație și formare teologică 
ce are la bază Tradiţia apostolică a 
Bisericii de Răsărit. Aceasta are 
conşţiinţa necesităţii experienţei 
duhovniceşti în toate domeniile 
existenţei umane, fapt pentru care 
încurajează o teologie vie şi un mod 
dinamic de argumenţie teologică, prin 
care să se descopere noi sensuri ale 
Adevărului neschimbat şi unic, într-o 
încercare de face accesibil conţinutul 
Revelaţiei omului contemporan. În 
acest sens, are rolul de a forma 
sacerdoţi şi teologi laici pentru 
organismele bisericeşti, dar, în acelaşi 
timp, are capacitatea transmiterii unei 
teologii de şcoală care să ofere 
instrumentele necesare unei lecturi 
teologice a realităţii şi a medierii 
întâlnirii lumii cu Hristos Cel 
viu.Inaugurarea Institutului de la Cluj 
a avut loc în data de 5 decembrie 1948 
cu participarea episcopului Nicolae 
Colan şi a altor personalităţi ale vremii.  

    Învăţământul teologic din 
Cluj a fost reprezentat de profesori şi 
teologi de seamă.

Prezentarea Facultăţii de Chimie şi 
Inginerie Chimică din cadrul Universităţii 

Babeş - Bolyai din Cluj – Napoca

Componentă reprezentativă a Universităţii "Babeş-
Bolyai", Facultatea de Chimie şi Inginerie 
Chimică este moştenitoarea şi continuatoarea 
tradiţiei Departamentului de Chimie şi Fizică al 
Facultăţii de Ştiinţă din cadrul Universităţii Daciei 
Superioare, fondată în 1918, când, după Primul 
Război Mondial, Transilvania şi-a recâştigat statutul 
firesc de parte integrantă a României.

De-a lungul celor peste opt decenii de existenţă, 
activitatea facultăţii a fost dedicată atât unor 
scopuri educative cât şi de cercetare, ambele 
încununate de realizări academice şi ştiinţifice 
remarcabile.

Integrată cu toate forţele şi capacităţile în 
eforturile generale ale României de a asimila 
standardele Comunităţii Europene, facultatea 
priveşte nu numai înspre perspectivele deschise de 
democraţie şi autonomie universitară, ci îşi 
aminteşte cu mândrie de generaţiile de specialişti 
care au absolvit aici şi care au servit cu succes şi 
devotament ştiinţa românească de-a lungul 
timpului. Încă de la începuturile sale, facultatea a 
avut privilegiul de a beneficia de prezenţa unor 
personalităţi recunoscute la nivel internaţional, ca 
de exemplu, Adrian OSTROGOVICH, Dan 
RĂDULESCU, Gheorghe SPACU şi Ion 
TĂNĂSESCU. Ei au deschis direcţii de cercetare 
care au devenit tradiţionale pentru şcoala de chimie 
din Cluj-Napoca şi, împreună cu Raluca RIPAN şi 
Constantin MACAROVICI, membri ai Academiei 
Române veniţi de la Iaşi, au consolidat nou 
înfiinţata facultate.

Acum se mândresc că au în colectivul de cadre 
universitare doi membri ai Academiei Române: 
profesorul Ionel HAIDUC care este şi preşedintele 
Academiei Române şi profesorul Cristian Sorin 
SILVESTRU, precum şi un membru al Academiei 
de Ştiinţe Tehnice din România - profesorul Şerban 
Paul AGACHI.
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