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PREZENTARE 

 

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „II. RÁKÓCZI FERENC”, TG-MUREȘ 

 

 

Viziunea și misiunea școlii 
 

Viziunea Liceului Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc” este descrisă prin următoarea formulare: 
formarea elevilor care, prin pregătire generală bună, prin aprofundarea în domeniile legate de viitoarea 
carieră, dobândesc competențele necesare inserției sociale și deprinderi intelectuale, în paralel cu o 
formare moral-religioasă bazată pe valorile creștine. 
Misiunea școlii este definită prin următoarea expresie sintetică: asigurarea unei educații de calitate, în 
acord cu nevoile comunității și ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenților de azi, 
viitori cetățeni activi, deplin conștienți de propria valoare și competitivi pe piața muncii locală și europeană 
și formarea, dezvoltarea personalității umane responsabile și creative, înzestrate cu valori morale și 
competențe culturale. 
Misiunea școlii are următoarele componente:  

 promovarea în cadrul Liceului Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc” a unui învățământ 
caracterizat prin excelență academică pentru a deveni una din școlile mureșene cu cele mai înalte 
performanțe școlare;  

 edificarea unei culturi organizaționale care să promoveze valorile declarate ale școlii;  

 realizarea unui program de educație eficient, care să formeze caracterul și convingerile morale ale 
elevilor, în conformitate cu valorile fundamentale ale tradiției creștine;  

 formarea și dezvoltarea unor competențe academice și culturale relevante pentru o societate bazată 
pe cunoaștere. 
 
Personalul didactic, personalul didactic-auxiliar și personalul nedidactic vor urmări cu consecvență să 
integreze în cadrul tuturor activităților instructiv-educative, programelor, proiectelor și activităților 
educative extracurriculare școlare și extrașcolare valorile creștine fundamentale declarate și promovate de 
școală. 
 

Scurt istoric al învățământului romano-catolic din Tg-Mureș 
În municipiul Tg. Mureș, școala confesională romano-catolică are un trecut de mai multe secole. În perioada 
premergătoare marii reforme religioase și apariției cultelor protestante, a existat deja în oraș o școală 
confesională. La începutul secolului al XIII-lea, s-au așezat aici călugării dominicani, urmați de cei franciscani 
care, conform documentelor păstrate, s-au stabilit în anul 1316 în Tg. Mureș. În 1525, trăiau deja în 
mănăstirea orașului 13 călugări, dintre care unii dețineau și funcția de profesor în școala călugărească. În 
urma reformei religioase, mulți enoriași au acceptat religiile protestante, mai ales cea reformată, dar, în 
urma stabilirii iezuiților în anul 1702, comunitatea romano-catolică din oraș s-a reorganizat. Această 
reorganizare însemna totodată și reorganizarea școlii confesionale, coordonată de călugărul iezuit Endes 
István. În acest an s-a înființat și o școală confesională parohială romano-catolică (probabil de nivel primar) 
în incinta Parohiei Romano-Catolice. Printre elevii școlii se regăseau tineri de confesie romano-catolică, 
greco-catolică și reformată.  
În anul 1708 s-a înființat și secția gimnazială, respectiv, internatul școlii. Mai ales din cauza epidemiilor, s-a 
înmulțit numărul orfanilor care erau primiți, astfel, în cadrul internatului. Conform datelor privind urmările 
epidemiei de ciumă din 1721, internatul a adăposti 23 de orfani, numărul lor crescând în cinci ani la 36. În 
anul 1712 s-au început demersurile pentru edificarea unei școli și a unui internat. În 1727 școala a primit 
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un imobil aparte, iar în 1732 s-a cumpărat teren pentru începerea construcțiilor la intersecția actualei străzi 
a Călărașilor cu Piața Trandafirilor. În această perioadă, când învățământul confesional era coordonat de 
iezuiți (1702-1773), în școala confesională romano-catolică au finalizat studiile 2.949 de elevi, dintre care 
1.105 au fost cazați în internatul școlii. Inițial, școala a funcționat cu doar patru clase, dar, începând cu anul 
1898, a funcționat ca gimnaziu de opt clase, cuprinzând astfel clase, conform terminologiei actuale, atât de 
ciclu gimnazial, cât și de ciclu liceal.  
 Pe parcursul secolului al XIX-lea s-a formulat dorința de a construi o nouă clădire pentru școlarizarea 
elevilor. După o serie de proiecte concepute, a fost de importanță majoră inițiativa Statusului Romano-
Catolic din Transilvania care, primind acordul episcopatului, a inițiat înființarea în marile orașe transilvane 
școli de renume. Astfel, paralel cu edificările din Brașov, Miercurea Ciuc, Cluj-Napoca, Odorheiu Secuiesc, 
Alba Iulia, și în Tg. Mureș s-a construit între anii 1903-1905 un nou imobil din fondurile Bisericii Romano-
Catolice, conform planurilor realizate de arhitectul Kőrösi Albert-Kálmán, sub coordonarea lui Csiszér Lajos 
în strada care poartă astăzi denumirea de ”Mihai Viteazul”. În 1908, Biserica Romano-Catolică a construit 
și corpul mic al clădirii, cu destinație de internat pentru băieți. În perioada interbelică, școala confesională 
romano-catolică, conform legislației educaționale nu mai beneficia de buget de stat, respectiv, în anii ’30 
s-a încercat retragerea dreptului de funcționare. Din anul școlar 1934/1935, în urma unei decizii 
administrative a fost redusă la o școală de patru clase, astfel, în sălile eliberate era mutată de la Tg-Secuiesc 
Școala Romano-Catolică pentru Învățători, care a funcționat în această clădire până la 1940. Din acest an, 
școala confesională romano-catolică și-a recăpătat statutul de gimnaziu cu opt clase, păstrând acest statut 
și după al Doilea Război Mondial. 
 În urma naționalizării școlilor confesionale din anul 1948, regimul comunist a interzis funcționarea 
învățământului confesional. Prin aplicarea Decretului nr. 176 din 2 august 1948 „pentru trecerea în 
proprietatea Statului a Bunurilor bisericilor congregațiilor, comunităților sau particularilor, ce au servit 
pentru funcționarea și întreținerea instituțiilor de învățământ general, tehnic sau profesional”, publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I. nr. 177 din 3 august 1948, în municipiul Tg. Mureș au fost naționalizate: „Școala 
rom[ano] cat[olică] băieți Tg. Mureș, a Bis[ericii] rom[ano] cat[olice] cu 6 imob[ile], cu întreaga avere, 
conform inventarului jurnal; Școala rom[ano] cat[olică] fete Tg.-Mureș, a Bis[ericii] rom[ano] cat[olice], cu 
4 imobile cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.”  
 După o perioadă de 56 de ani, în anul 2004 clădirea școlii confesionale a fost retrocedată Bisericii 
Romano-Catolice, care în anii premergători a început deja demersurile de reorganizare a propriei școli 
vocaționale în propria clădire. Aceste clase liceale, cu profil teologic, filieră vocațională, până la urmă, din 
anul școlar 2004/2005, au ajuns să fie găzduite, școlarizate de Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din Tg. Mureș. 
În vederea reorganizării Liceului Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc”, având în vedere dorința 
comunității locale, pentru a onora această dorință, Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, prin Fundația 
Statusul Romano-Catolic, a depus pentru prima dată o solicitare atât la ISJ Mureș, cât și la primăria Târgu 
Mureș, în ianuarie 2014. Inițiativele din partea comunității romano-catolice, a părinților, a bisericii s-au 
soldat cu eșec ori au avut viață scurtă, înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc” 
realizând până la urmă în august 2018, prin acordarea autorizației de funcționare pentru nivel primar, 
gimnazial și liceal, prin OMEN nr. 432009.08.2018, liceul funcționând în imobilului școlar din str. Mihai 
Viteazul nr. 15, administrat de Fundația Statusul Romano-Catolic din Transilvania, oferit ca sediu pentru 
activități instructiv educative, cu titlu de gratuitate pe toată perioada existenței unității de învățământ nou 
înființate sub denumirea Liceul Teologic Romano-Catolic ”II. Rákóczi Ferenc” din Târgu Mureș.  
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Oferta educațională 

Prin OMEN 4320/09.08.2018 sunt autorizate: 
- ciclul primar 
- ciclul gimnazial 
- ciclul liceal  

- filiera vocațională profil teologic – teologie romano-catolică 
- filiera teoretică, profil uman - științe sociale 
- filiera teoretică, profil real – științe ale naturii 

La fiecare ciclu, respectiv specializare se școlarizează câte o clasă. 
 
Plan de școlarizare în anul școlar 2019-2020: 
 

 Nr. clase Nr. elevi 

PRIMAR 

Clasa pregătitoare 1 25 

Clasa a I-a 1 20 

Clasa a II-a 1 20 

Clasa a III-a 1 22 

Clasa a IV-a 1 25 

GIMNAZIAL 

Clasa a V-a 1 30 

Clasa a VI-a 1 30 

Clasa a VII-a 1 24 

Clasa a VIII-a 1 31 

LICEAL - ZI 

Filiera vocațională, profil teologic, specializarea teologie romano-catolică 

Clasa a IX 1 28 

Clasa a X 0 0 

Clasa a XI 0 0 

Clasa a XII 1 24 

Filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii – intensiv engleză/germană 

Clasa a IX 1 28 

Clasa a X 0 0 

Clasa a XI 0 0 

Clasa a XII 1 25 

Filiera teoretică, profil uman, specializarea științe sociale – intensiv engleză/germană 

Clasa a IX 1 28 

Clasa a X 0 0 

Clasa a XI 1 30 

Clasa a  XII 1 30 

TOTAL 16 420 
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