Dosarul de înscriere va cuprinde:
1) cerere de înscriere
2) certificat de naştere
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3) certificat de botez- copie
4) fişa medicală
5) adeverinţă medicală
6) anexă fişa de înscriere
7) recomandarea consiliului parohial și a
Seminarul Teologic Ortodox Sfântul
Grigorie Teologul, aşezat în cartierul
Mofleni, a fost prevăzut în Regulamentul
Organic din 1832, pregătind neîntrerupt
generaţii de clerici şi profesori.

preotului

Mănăstirea Coşuna Bucovăţul Vechi, sub
aripa căreia s-a născut Seminarul, este
atestată documentar la 1483.

sunt de acord să-l respecte;

8) declaraţie din partea candidatului şi a
părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de
Regulamentul intern al unității școlare şi că
9) binecuvântarea chiriarhului locului
10) adeverință cu mediile anuale la Religie
Ortodoxă pentru clasele V-VIII.
Se pot înscrie elevii claselor a VIII-a
care au media generală de absolvire a claselor
V—VIII minimum 7,00 şi media 9.00 la purtare.
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Oferta educaţională pentru anul
şcolar 2022-2023
TEOLOGIE ORTODOXĂ

Graficul desfăşurării sesiunii
de admitere 2022
02 – 11 mai
11 – 13 mai

Dotări:
●Cămin propriu cu camere a câte două
paturi si baie proprie
●Două paraclise pentru practică liturgică
●Bibliotecă
●Laborator de informatică
●Amfiteatru
●Cabinete pentru discipline de specialitate

ISTORIE!

16 – 17 mai
18 - 20 mai
23 mai

Seminarul Teologic Ortodox

SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL
Şcoală europeană vocațională
În anii 2008 şi 2009 s-au efectuat lucrări de
reabilitare şi modernizare în toate spaţiile de

pregătire în vederea susţinerii examenului
de admitere;
eliberarea anexelor fişelor de înscriere
pentru elevii sau absolvenţii care doresc să
participe la proba de aptitudini;
înscriere pentru probele de aptitudini;
desfăşurarea probelor de aptitudini;
comunicarea rezultatelor.

Solicitaţi mai multe amănunte Preotului
Paroh.
Notă: Proba de verificare a cunoștințelor
religioase (VCR) constă în calcularea, cu două
zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a
mediilor anuale la disciplina religie din clasele
V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă
constituie nota finală la proba de aptitudini
(APT), această medie fiind minim 7 (șapte).

TRADIŢIE!

învăţământ, cantină şi dormitoare conform
normelor europene. Pentru orice informaţii
sau
relaţii
suplimentare
contactaţi
departamentul secretariat la nr. de tel:
Nr. Tel. Director,
Pr. Prof. Vintilă Belcineanu

0723 055 532

Nr. Tel Administrator,
Pr. Eremia Alexandru
Nr. Tel Secretar,
Pr. Băcescu Bogdan

0769 640 280

Nr. Tel. Secretariat

0251 463 966

SPIRITUALITATE!

0751 251 738

