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ADMITERE LA SEMINARUL TEOLOGIC 

ORTODOX DIN TÂRGOVIȘTE,  

SESIUNEA I-a, MAI 2023 
 

1. Care este calendarul de admitere?  
Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2023-2024 

se va desfășura potrivit prevederilor ordinului nr. 5.243/31.08.2022 și a anexelor aferente. 

 

10 – 12 mai 2023 Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere în 

vederea participării la probele de aptitudini 

15-16 mai 2023 Înscrierea la probele de aptitudini 

17-19 mai 2023 Desfășurarea probelor de aptitudini 

22 mai 2023 Comunicarea rezultatelor 

 

2. În ce constau probele de aptitudini?  
În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține 

următoarele probe de aptitudini: 

1) interviu/colocviu/probă orală evaluate cu calificativ admis/respins; 

2) probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă. 

1) Interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins 

• Verificarea aptitudinilor muzicale prin intonarea uneia dintre 

următoarele cântări : 

Sfinte Dumnezeule..., Cu noi este Dumnezeu...., Doamne al puterilor..., 

Troparul Învierii - Hristos a înviat...., Tatăl nostru...., Troparul Rusaliilor - 

Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru....., Colinde cu conținut 

religios...., Deșteaptă-te române....., Limba noastră - Al. Cristea, Țara Mea - D. 

G. Chiriac, Imnul eroilor - I. Brătianu, Pui de lei - I. Brătianu și altele. 

• Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin 

intonarea gamei Do major, a arpegiului și a unor sunete din gamă; 

• Verificarea simțului ritmic. 

• Verificarea dicției prin rostirea unei rugăciuni/poezii:  

Împărate ceresc........., Preasfântă Treime...., Tatăl nostru...., Psalmul 

50...., Crezul....., Cuvine-se cu adevărat....,  Apărătoare Doamnă, .. o poezie la 

alegerea candidatului, un monolog și altele.  

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/Ordin_5243_anexe_incluse.pdf
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2) Probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă. 

Proba de verificare a cunoștințelor religioase se va face printr-o lucrare scrisă, cu 

durata de două ore, la disciplina Religie. Tematica propusă pentru proba de 

verificare a cunoştinţelor (clasele V-VIII): 

1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a; 

2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine – clasa a VI-a; 

3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a; 

4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a; 

5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a; 

6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a; 

7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii – clasa a VIII-a. 

3. Acte necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere: 
1) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a absolvenţii de gimnaziu care  

au minim media 9 la purtare, pentru fiecare clasă din învățământul 

gimnazial și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a 

minim 7,00. 

2) Dosarul de înscriere va cuprinde:  

➢ cerere de înscriere; 

➢ anexa la fișa de înscriere; 

➢ certificat de naştere - copie; 

➢ fişa medicală în original; 

➢ declaraţia candidatului şi a părinţilor acestuia, că au luat 

cunoştinţă și sunt de acord cu Regulamentul intern al școlii; 

➢ certificat de botez - copie; 

➢ recomandarea consiliului parohial/preotului; 

➢ Binecuvântarea chiriarhului locului; 

4. IMPORTANT! PREGĂTIREA EXAMENULUI  
Profesorii Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, 

începând cu 01.03.2023 oferă cursuri gratuite de pregătire pentru susținerea 

probelor de aptitudini ale Examenului de admitere, astfel: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczhr42pW1hE7kjEl3Y4jHMrZL

H-WPuIWAI_AS0B92TJUp5rQ/viewform 

LUNI  MARȚI MIERCURI JOI VINERI 

Orar: 12-16 Orar: 10-15 Orar: 12-16 Orar: 10-15 Orar: 12-16 

Pentru înscrierea la programul de pregătire vă rugăm să ne contactați:  

- telefonic 0245614505 (Secretariat), 0742291422 (Pr. Marian Bugiulescu)  

- accesând site-ul școlii: https://seminarortodoxtargoviste.ro/admitere  

Vă așteptăm cu drag! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczhr42pW1hE7kjEl3Y4jHMrZLH-WPuIWAI_AS0B92TJUp5rQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczhr42pW1hE7kjEl3Y4jHMrZLH-WPuIWAI_AS0B92TJUp5rQ/viewform
https://seminarortodoxtargoviste.ro/admitere

