
ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA   

ÎNALTEI BINECUVÂNTĂRI   

(dosarul va cuprinde pentru toate documentele fotocopii simple nelegalizate - scan sau 

fotografii, și va fi trimis la adresa seminar_ortodox@yahoo.com

1. Cerere  (download) – se completează și se semnează de către candidat și se trimite în format

electronic –copie scan sau fotografie;

2. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverință în care să fie menționate: mediile

generale la învățătură și media la Purtare, din clasele V-VII și semestrul I din cls. a VIII-a -

– copie scan sau fotografie. În locul adeverinței este suficient să pozați/scanați paginile

corespunzătoare din carnetul de note, adeverința urmând a fi trimisă tot scanată sau

fotografiată ulterior, când secretariatul școlii de proveniență va avea posibilitatea să le

elibereze. De asemenea, anexa la fișa de înscriere o veti trimite ulterior, după eliberarea

acesteia de către școala de proveniență;

3. Certificat de botez sau adeverință de botez – copie scan sau fotografie (în cazul în care

Botezul a fost efectuat în altă eparhie se va obţine înfierea în cadrul Arhiepiscopiei

Bucureştilor prin Sectoarele Învățământ și activități cu tineretul și Administrativ bisericesc);

4. Certificat de naştere – copie scan sau fotografie;

5. Carte de identitate (dacă este cazul) – copie scan sau fotografie;

6. Recomandarea preotului duhovnic și a Consiliului parohial din localitatea de domiciliu

(cu antet, semnătură şi ştampilă) – copie scan sau fotografie;

7. Recomandarea profesorului de Religie – copie scan sau fotografie;

8. Fișă medicală de la medicul de familie sau unitatea școlară unde elevul termină clasa a

VIII-a, cu anexă adeverință vaccinari și mențiunea nu este în evidență cu epilepsie sau boli

fizice – copie scan sau fotografie;

9. Fişa medicală (de la policlinica teritorială de care aparţine candidatul) (download) - va

cuprinde următoarele examene: Pulmonar; Boli interne; O.R.L.; Oftalmologie;

Menţiunea: ,,este / nu este în evidenţa noastră cu epilepsie sau boli psihice" – copie scan sau

fotografie;

La Seminariile Teologice Ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au 

media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 07,00 şi media la purtare în clasele 

a V-a – a VIII-a minimum 09.00 (cf. Anexei nr. 3 la Ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014). La 

solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admiși la seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, 

pe locurile rămase libere, și viețuitori din mănăstiri, absolvenți de gimnaziu, care au depășit vârsta de 

18 ani.  

mailto:seminar_ortodox@yahoo.com
https://old.seminarortodoxbucuresti.ro/fisa_medicala.doc
https://old.seminarortodoxbucuresti.ro/cerere_admitere_2020.pdf

