
 
 Seminarul Teologic Ortodox 

„Sfântul Ioan Casian” din Tulcea 

pregăteşte de peste două decenii cu 

devotament şi dăruire generaţii de 

tineri care vor fi viitorii slujitori ai 

Sfântului Altar, ai lui Dumnezeu şi 

ai semenilor. 

 Cu bucurie în suflet, cu 

evlavie şi cu dorinţă de cunoaştere, 

elevii seminarişti învaţă tainele 

vieţii duhovniceşti şi ale culturii 

profane spre a fi povăţuitori ai 

oamenilor spre zorile luminoase ale 

împărăţiei Cerurilor. 

   Îi binecuvântăm deci pe tinerii dornici de a urma 

cursurile Seminarului nostru teologic dorindu-le mult succes, 

binecuvântare şi ajutor de la Domnul. 

                                                              

                                                                            †Visarion 

                                                                      Episcopul Tulcii 
 

 Oaspeţi de seamă: 

Preafericitul Părinte Daniel,  

Patriarhul BOR 
 

Vizita IPS Iakobos şi 

 IPS Hrisostom din Grecia 

Pr. Prof. Acad. Dr. 

Mircea Păcurariu 

20 septembrie 2012 

Condiţii de înscriere: 

 Binecuvântarea Ierarhului 

 Recomandarea Consiliului Parohial 

 Certificat de botez ortodox 

 Certificat de naştere 

 Media de absolvire a claselor V-VIII minim 7.00  

iar la purtare minim 9.00 

 Fişa medicalã şi adeverinţă cu vaccinări  

 Adeverinţă că nu este în evidenţă cu boli cronice 

 Fişã  de înscriere în original, eliberată de unitatea de 

invăţământ gimnazial 
 

Desfăşurarea probelor: 
 

07-14 iunie 2021 Înscrierea pentru probele de 

aptitudini 

15-18 iunie 2021 Vizita medicală, probele de 

aptitudini muzicale şi proba de verificare a 

cunoștințelor religioase 

18 iunie 2021  Afişarea rezultatelor 

 

29 iulie 2021 a doua etapă de admitere 

 

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica 

noţiunile teoretice. 

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul 

admis/respins. 
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 Proba orală: 

 verificarea dicţiei prin rostirea uneia din rugăciunile: Împărate 

ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-

se cu adevărat, Apărătoare Doamnă; 

 

 verificarea aptitudinilor muzicale prin intonarea uneia dintre 

următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este 

Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl Nostru; 

Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; 

Binecuvântat eşti Hristoase Dumnezeul Nostru;Colinde cu conţinut 

religios; 

 

 intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române; Limba 

noastră – Al. Cristea; Ţara mea – D. G. Chiriac; Imnul eroilor – I . 

Brătianu; Pui de lei – I. Brătianu); 

 

 verificarea auzului muzical prin luarea tonului gamei Do major, a 

arpegiului şi a unor sunete din gamă; 

 

 verificarea simţului ritmic. 

  

 

 

 

 Proba de verificare a cunoștințelor religioase:  
 

 

Proba de verificare a cunostintelor religioase  consta in calcularea cu 

doua zecimale a mediei aritmetice la disciplina religie din clasele V-

VIII, care trebuie sa fie minim 7. 

  

http://www.seminarulioancasian.ro/

