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Unitatea școlară: Seminarul Teologic Ortodox 

Adresa unității:  Strada Radu-Voda, nr. 24 A, sector , București 

Seminarul Teologic Ortodox vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să 

asigure atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-un climat de siguranță 

fizică și psihică. 

 

Viziunea unităţii: 

„DEVIZA:  
Fii modern, fără a renunța la valorile tradiționale! 
 

VIZIUNEA: 
Seminarul Teologic Ortodox își dorește să ofere șanse egale tuturor elevilor, să susțină principiile școlii 

incluzive, să fie deschis tuturor și să promoveze calitatea în educație pentru fiecare participant la actul 
educațional. 
 

Misiunea unităţii: 

Seminarul Teologic Ortodox își propune: 

-Întregul proces educațional să fie centrat către performanţa profesională, în spiritul respectului şi promovării 

valorilor creștine, spre a oferi pieței muncii tineri capabili să se integreze la realitatea dinamică, tineri pregătiți 

pentru competițiile şi provocările viitorului.  

-,,să trăim împreună diferiți” deoarece într-o societate dinamică, orientată spre dimensionarea informațională, 

școala este factorul esențial al formării resursei umane a acesteia – OMUL. În oraș conviețuiesc oameni de diferite 

etnii, rolul instituției noastre fiind asigurarea apropierii între etnii, cunoașterea și acceptarea reciprocă, aplicând 

sloganul european. 

- să promoveze principiile egalizării de şanse în scopul integrării şcolare; 

- să ofere educație la standarde de calitate generate şi de integrarea europeană a României, în scopul dobândirii de 

cunoștințe, formării de deprinderi şi dezvoltări de aptitudini semnificative din perspectiva personală, civică, 

socială şi spirituală, în vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilurilor de pregătire, capabile să se 

integreze pe piața muncii. 

- să le ofere elevilor un mediu de învățare şi instruire practică provocator şi stimulativ, axat pe nevoile, stilul de 

învățare şi aspirațiile individuale, creându-le pentru tot restul vieții, dorința de a învață si de a se perfecționa. 

- șă ofere elevilor un învățământ retehnologizat (laboratoare dotate corespunzător, tehnologii didactice 

audiovizuale modernizate, practici inovative din domeniul sănătății), bazat pe un management profesional şi 

adaptat nevoilor de calificare, mobilitate si flexibilitate.  

- să dezvolte aptitudini şi o motivație reală a acestora pentru profesia de asistent medical.  

- să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei muncii  

- să ofere părinţilor o siguranţă deplină în sensul că educaţia copiilor lor se realizează într-un cadru educativ 

normal şi sănătos, în măsură să-i formeze pe aceştia astfel încât să poată participa activ la transformarea de 

ansamblu a societăţii; să fie activi şi eficienţi, apţi să se integreze socio-profesional în viaţa comunităţii; să 



 

cunoască şi să respecte legislația; să înţeleagă schimbările ce au loc în viaţa cotidiană. 

 

 Caracteristicile unui program de învățare și ale furnizorului acestuia reprezintă de fapt 

calitatea educației. Prin aceste caracteristici sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor precum și standardele de 

calitate. Evaluarea calității este efectuată de însăși organizația furnizoare de educație – ca evaluare internă – sau 

de agenția națională specializată (ARACIP) prin evaluarea externă.  

 Seminarul Teologic Ortodox București își desfăşoară activitatea prin componentele 

organigramei, respectiv Consiliul de Administraţie, Consiliul profesoral, comisii, catedre, compartimentele și 

departamentele, în directă relaţie cu consiliul elevilor şi fiecare clasă de elevi, cu sprijinul metodologic şi de 

specialitate a Inspectoratului Scolar, C.C.D. în colaborare cu Comitetul de părinți pe liceu, diverse ONG-uri.  

Întreaga activitate din liceu urmărește aplicarea coerentă a strategiei naţionale în procesul educaţional, a 

programelor de dezvoltare elaborate. 

VALORI: 

1. credinţa în Dumnezeu; 

2. iubirea; 

3. libertatea; 

4. demnitatea persoanei; 

5. respectul; 

6. integritatea; 

7. implicarea; 

8. profesionalismul; 

9. perseverenţa. 

 

Seminarul Teologic Ortodox are următoarele obiective: 

o să imprime viziunea şi misiunea unității tuturor factorilor interesaţi; 

o să stabilească împreună cu personalul unității obiective şi să articuleze aceste obiective cu 

claritate, responsabilitate, convingere; 

o să facă cunoscute în profunzime curriculum-ul şcolar şi ofertele curriculare şi 

extracurriculare de la nivelul fiecărei clase; 

o să încurajeze munca în echipă la toate nivelurile unităţii şcolare; 

o să stimuleze practica reflexivă şi autoevaluarea în echipă; 

o să promoveze profesionalizarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic; 

o să promoveze un climat educaţional bazat pe respect, încredere şi înţelegere; 

o să motiveze personalul şi să cultive sistematic forme de recunoaştere şi de celebrare a 

succesului; 

o să cultive participarea părinţilor şi comunităţii la viaţa liceului, dar şi deschiderea serviciilor 

unității către comunitate; 



 

o să promoveze utilizarea eficientă a resurselor unității. 

Seminarul Teologic Ortodox oferă egalitate de şanse elevilor, satisfăcând dorinţa fiecăruia de a se 

simţi competent în a deţine şi a folosi informaţia. Trăind într-o comunitate multietnică, elevii învaţă să fie 

toleranţi şi respectuoşi cu ceilalţi, să preţuiască valorile unanim acceptate dar şi pe acelea ale spaţiului în 

care s-au născut. Dascălii noştri îi educă astfel încăt să poată lua decizii în privinţa propriului destin. 

 
OFERTA DE ȘCOLARIZARE 

- învățământ liceal: clasele IX-XII 

- învățământ postliceal : anii I-III 

 

Pentru anul şcolar 2022 – 2023, conform planului de şcolarizare aprobat, oferta de şcolarizare 

este: 
- PROFILUL LICEAL, CURSURI DE ZI, 4 ANI – 2 CLASE (48 DE LOCURI) 

- ASISTENT MEDICAL GENERALIST, CURS DE 3 ANI, LA ZI – 2 CLASE 

(56  DE LOCURI LA BUGET); 

- ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE, CURS DE 3 ANI, LA ZI– 1 CLASĂ 

(28 DE LOCURI LA BUGET); 

- ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE, CURS DE 3 ANI, LA ZI– 1 

CLASĂ(28  DE LOCURI LA BUGET); 

De asemenea, pentru anul şcolar 2022 – 2023, dispunem de locuri libere pentru clasele care nu sunt 

la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, conform informaţiilor 

suplimentare oferite direct de către serviciul Secretariat. 

 

OFERTA CURRICULARĂ 

Oferta curriculară a Seminarului Teologic Ortodox urmărește ca și în anul școlar 2022 – 2023 să 

utilizeze cu maxim de randament resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și 

intereselor elevilor și părinților prin: 

- Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare; 

- Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor și ale părinților; 

- Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii sociale 

defavorizate; 

- Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic 

informativ-formativ; 



 

- Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade; 

- Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive; 

- Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. pentru perfecţionarea cadrelor didactice. 

 

Oferta educațională a Seminarului Teologic Ortodox este definită în funcție de: 

- opțiunile elevilor și ale părinților; 

- resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare; 

- interesele comunității locale. 

La clasele IX-XIII numărul de ore din CDȘ se folosesc în primul rând pentru disciplinele din aria 

curriculară corespunzătoare specializării, urmând ca elevii să aleagă disciplina/disciplinele cărora li se 

atribuie aceste ore. 

Pentru anul școlar 2022-2023 propunem următoarea ofertă CDŞ: 

Nr. crt. Clasa 

Nr.total  
ore 

/sapt./alo
cat cds 

Denumirea 
optionalului  

Tipul optionalului 
propus 

Aria 
curriculara 

Durata ( 
an 

studiu) 

Nume si 
prenume 
profesor 

propunator 

Existența 
acordului/ 
semnăturii 
elevului/ 

părintelui/ 
reprezentan
tului legal 
după caz 

Observatii 

1 IX 2 MUZICA 
PSALTICA 

EXTINDERE 
(DISCIPLINĂ NOUĂ) 

OM SI 
SOCIETATE 1 

PR. 
COLTAN 
MARIAN 

DA 

IMPUS 
PENTRU 
ACEAST

A 
DISCIPLI
NA PRIN 
PLANUL 
CADRU 

2 X 2 MUZICA 
PSALTICA 

EXTINDERE 
(DISCIPLINĂ NOUĂ) 

OM SI 
SOCIETATE 1 

PR. 
COLTAN 
MARIAN 

DA 

IMPUS 
PENTRU 
ACEAST

A 
DISCIPLI
NA PRIN 
PLANUL 
CADRU 

3 XI 1 PATROLOGIE EXTINDERE 
(DISCIPLINĂ NOUĂ) 

OM SI 
SOCIETATE 1 PR.TOADER 

DAN DA   

4 XII 1 PATROLOGIE EXTINDERE 
(DISCIPLINĂ NOUĂ) 

OM SI 
SOCIETATE 1 PR.TOADER 

DAN DA   

5 XI 1 DOGMATICA APROFUNDARE OM SI 
SOCIETATE 1 PR.TOADER 

DAN DA   

6 XII 1 DOGMATICA EXTINDERE 
(DISCIPLINĂ NOUĂ) 

OM SI 
SOCIETATE 1 PR.TOADER 

DAN DA   

7 XI 1 
HAZARDE 

NATURALE ŞI 
ANTROPICE 

EXTINDERE 
(DISCIPLINĂ NOUĂ) 

OM SI 
SOCIETATE 1 TICULESCU 

DESPINA 
DA   

8 XII 1 
ISTORIA 

RECENTA A 
ROMANIEI 

EXTINDERE(DISCIPL
INA NOUA) -
OPTIONAL 
INTEGRAT 

OM SI 
SOCIETATE 1 CARSTEA 

LILIANA DA 

APROBA
T PRIN 
OMECS 

NR. 3720/ 
29.04.2016 



 

 OFERTA EXTRACURRICULARĂ 

ü Extinderea activităților instructiv – educative în spațiul extrașcolar; 

ü Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea performanței; 

ü Organizarea de excursii tematice; 

ü Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică; 

ü Organizarea de concursuri; 

ü Organizarea unor activități cultural- artistice; 

ü Discutii, dezbateri cu invitati din diferite domenii de activitate; 

ü Participarea elevilor la cercuri tematice. 

Ceea ce ne diferențiază de celelalte unități sunt rezultatele obținute la competițiile școlare (olimpiade, 
concursuri și activități extracurriculare, prevăzute în calendarele aprobate de Ministerul Educației:  La 
Olimpiada Națională de Religie pentru Seminariile și Liceele Teologice 26-30 aprilie 2022, 
desfășurată la Botoșani, s-au obținut următoarele rezultate:   

1. La disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române- premiul special Teoctist Patriarhul – elevul Marin 
Florin Mădălin (clasa a XI-a A)  

2. La disciplina Vechiul Testament- premiul I- elevul Stanciu Cristian (clasa a X-a A)  
3. La disciplina Noul Testament- premiul special Sfântul Ioan Iacob de la Neamț- elevul Stanciu 

Cristian (clasa a X-a A)  
4. La disciplina Dogmatică- premiul special Sfântul Ioan Iacob de la Neamț- elevul Botoacă Radu 

(clasa a XII-a B)  

      La Olimpiada Națională de Limbi Clasice 18-21 aprilie, desfășurată la Târgu Jiu s-au obținut 
următoarele rezultate la disciplina greacă veche:  

1. Premiul I și Medalia de Aur- elevul Secrieru Robert (clasa a XI-a B)  
2. Mențiune și medalie de argint- elevul Stan Ștefan (clasa a IX-a B)  

La Olimpiada Cultură și Spiritualitate s-au calificat la Etapa Națională, desfășurată la Baia 
Mare în perioada 4-8 mai 2022 următorii elevi:   

1. La faza municipală, elevul Cane Petru Matei (clasa a X-a B) a obținut premiul I  
2. La faza municipală, elevul Voinea Alexandru (clasa a X-a B) a obținut premiul I  

  
Rezultate finale Bacalaureat anul școlar 2021-2022 - Candidati înscrisi, 31, promovați 87,96% 

 

EVENIMENTE REPREZENTATIVE  
 

1. Ziua porților deschise; 

2. Spectacole de teatru prezentate de trupa liceului sub îndrumarea domnului profesor Trifu Haiduc 

Mihaela Daniela; 



 

3. Expoziții tematice de desen artistic; 

4. Concursuri de dezbateri: 

5. Concert de Crăciun; 

6. Concursuri de teologie /specialitate medical; 

7. Concursuri și activitati specifice limbilor straine; 

8. Activităti de voluntariat. 

     

  RESURSELE EDUCAȚIONALE 

Seminarul Teologic Ortodox cultivă un mediu fizic şi psihosocial caracterizat prin: 

ü organizarea şi pavoazarea tuturor spaţiilor unității pentru a promova apartenenţa, incluziunea 

şcolară, diversitatea culturală şi învăţarea continuă; 

ü respectul faţă de vizitatori (prezenţa indicatoarelor pentru orientarea către diferite spaţii din unitate: 

cancelarie, săli de clasă, panouri de afişaj accesibile tuturor); 

ü spaţii şcolare încălzite şi luminate corespunzător, dotate cu echipamente şi materiale care sprijină 

învăţarea şi cu mobilier de mărime adecvată, potrivit pentru activităţi individuale şi de grup; 

ü accesibilitatea tuturor spaţiilor educaţionale şi resurselor unității pentru toţi elevii şi profesorii; 

ü asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare, bazat pe reguli clare, negociate, înţelese şi 

acceptate de către elevi şi profesori; 

ü percepţia pozitivă a profesorilor şi elevilor asupra mediului şcolar. 

 

RESURSE UMANE 

Unitatea noastră are personal didactic, personal didactic auxiliar şi nedidactic care: 

- dezvoltă sentimente de apartenenţă faţă de unitate şcolară; 

- manifestă respect faţă de beneficiarii educaţiei şi faţă de resursele unității; 

- cooperează cu toţi factorii interesaţi de la nivelul unității şi comunităţii; 

 

RESURSE MATERIALE 

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare 

confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale fiecărui copil, atât în unitate, 

cât si în curtea acesteia. 

 

Unitatea oferă: 

- Spații curate și îngrijite – exigență și disciplină; 

- Activităţi de remediere şcolară; 

- Activităţi de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă; 



 

- Beneficii pentru educația copiilor şi a tinerilor; 

- Un mediu incluziv care faciliteazã implicarea părinţilor şi a membrilor comunitãţii; 

- Lecţii/activităţi de înaltă ţinută profesională în care se îmbină metodele tradiţionale cu cele 

moderne. 

 

Putem afirma că în unitatea noastă se practică un învățământ care încurajează competența în scopul 

formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin dobândirea unei 

culturi generale orientată spre toate domeniile. 

 

PROGRAMUL UNITĂȚII  

Pentru schimbul 1, activitatea unității începe la ora: 08:00 și se încheie la ora 14:50 
Pentru schimbul 2, activitatea unității începe la ora: 15:00 și se încheie la ora 21:50 
 

MODALITĂŢI DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE 

Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei educaţionale a Seminarului Teologic Ortodox, 

propunem următoarea strategie: 

a. Informarea publicului/comunităţii cu privire la activitatea unității; 

b. Informarea părinţilor cu privire la specificul unității şi la opţiunile de studiu (oferta educaţională) 

din cadrul unității. 

Responsabilul cu activitatea de relaţii publice din cadrul unității se va ocupa de atingerea acestor 

obiective si de promovarea ofertei educationale a unitatii pentru anul scolar 2022-2023, folosind 

următoarele direcții: 

• promovarea indirectă, prin intermediul Internetului (site-ul unității, pagina de Facebook), flyere 

și pliante, reclame radio; 

• promovarea directă, participarea la diverse manifestatii locale, judetene sau nationale, din sfera 

educatiei pentru elevi, invitarea/participarea unor invitaţi, reprezentanţi din diferite instituţii, 

părinți. 

 

DATE DE CONTACT: 

Adresa Liceului: BUCURESTI, SECTOR 4, STR. RADU-VODA. NR. 24 A 

Numere de telefon:021/3305754, 0731205629 

E-mail: seminarulortodox@s4.ismb.ro 

 
Director, 

 
Pr. prof. dr. Marian COLȚAN  


