
Şcoala permite studierea unor discipline teologice care 
contribuie la înţelegerea importanţei Bisericii în viaţa 
poporului nostru, rolul ei în formarea limbii române, 
păstrarea identităţii naţionale, construirea unor centre de 
pictură si arhitectură dincolo de o istorie frământată, dar şi 
în apărarea persoanei în faţa globalizării şi secularizării 
mondiale. 

După absolvirea liceului se susţine examenul de 
atestare a cunoştinţelor  teologice ( pe baza căruia elevele 
pot preda religia la gimnaziu) si bacalaureatul.  

 

 
Preasfintitul Varsanufie împreuna cu Maica 

Director şi elevele seminarului 
“Ceea ce ai auzit de la mine in faţa multora ţine ... 

incredinţeaza şi altora capabil sa inveţe” II Timotei 2 (2) 
 

BAZA MATERIALĂ 
 Seminarul dispune de 5 săli de clasă, 2 
laboratoare de informatică, bibliotecă, internat şi 
cantină ce funcţionează în cadrul şcolii. Elevele sunt 
cazate în camere de 6-8 locuri.  
 

    
     
    Simpozion la CCD Ilfov                   Dormitor 

 
Laboratorul de informatică 

 
Biblioteca  

 
 

Sala de curs 
 

   
La procesiunea de Florii 

Acte necesare pentru înscrierea la Seminarul Teologic  clasa a-IX-a  
1.Cerere de înscriere formular care se va primi în momentul înscrierii la sediul Seminarului. 
2.Certificat de nastere ( original si copie); 
3.Certificat de botez (original si copie); 
4.Recomandarea preotului paroh si a consiliului parohial. 
5.Binecuvântarea chiriarhului locului. 
6.Adeverintã din care sa rezulte promovarea ,,Tezei unice,,.  
7.Fisa de înscriere pentru anul scolar respectiv , 
8.Adeverintã din care sã rezulte urmãtoarele : - a studiat religia în clasele I-VIII, 
9. Media generala  pentru clasele  I-VIII, minimum 7,00. 
10. Fisa medicalã a copilului ( 0-14 ani – de la dispensarul sau policlinica teritorialã de care 

apartine candidatul); 
11. Fisa medicalã de sãnãtate eliberata cu cel mult 30 de zile înainte de înscriere. 
12.  

 
Preotul Nicolae Moţoc slujind in Paraclisul Seminarului  

 
PERFORMANŢELE LICEULUI  

 În anii şcolari precedenţi, şcoala noastă a avut 
următoarele performanţe: 

*Examenul de Bacalaureat -100% 
promovabilitate; 
 *Examenul de Atestat -100%: promovabilitate; 
 *Admitere în învătământul superior -100% 
promovabilitate; 
 *Găsirea unui loc de muncă -100% ; 
 *Participarea la olimpiade, concerte de muzică 
religioasă în toată ţara si concursuri de pictura, etc. 

 



 
      

 
Elevele seminarului în Concert la Palatul Patriarhal şi la 

Sala de festivitati a Ministerului de Interne 
 

FINALITĂŢILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  
• Predarea religiei în învăţământul primar şi 

gimnazial; 
• Pregătirea de specialitate pentru facultatea de 

Teologie; 
• Posibilitatea susţinerii examenului de admitere 

în învăţământul superior şi la alte facultăţi decât 
Teologia;  

• Continuarea şi aprofundarea artei icoanei. 

 

ADRESA SEMINARULUI  
 Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sf. Filofteia”, 
Comuna Brãneşti, Judeţul Ilfov, Str. I.C. Brătianu, Nr. 1. 
 Mijloace de transport: Maxi Taxi 503 de la Bucur 
Obor; Maxi Taxi 503 (de Izlaz) de la magazinul Cora; 
Autobuzele 401, 430 de la magazinul Cora. 
 Maic 28 a Director Mihaela Costache: 0745.5657

lcu:  0722.122.329  Maica Secretar Luciana Vî
 Secretariat   021 / 3511004 

E-mail: sfantafilofteia@yahoo.com 
 

ANU Ş 12 L COLAR 2011-20
Elemente despre profil:  

•  30 locuri  Clasa a IX-a- Vocaţional- Teologie 
CALENDARUL ADMITERII 

- . Vizita medicala si muzica  oral– probe  eliminatorii; 
- Examen scris- la disciplina religie. 

ni - ________iunie 2011 - inscrierea pentru probele de aptitudi
or de aptitudini - ________iunie 2011  - desfasurarea probel

    ________iunie  2011 afisarea rezultatelor  -  
-  

 

 
Sfânta Mănă tire Pasărea s

 
Bucurie celor ce vin, 
Pace celor ce raman,  

Binecuvântare celor ce pleaca!!! 
 

     

 

 
 

 

 

  
mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lu“Căutaţi i şi toate 
celelalte vi se vor adăuga vouă (Matei VI, 33).” 

 
Preafericitul Părint  Patriarh DANIEL e

 
SCURT ISTORIC  

Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sf. Filofteia, a fost 
înfiinţat în anul 1995, cu binecuvântarea Patriarhiei Ortodoxe 
Române şi acordul Ministerului Educaţiei . 

Instituţie de învăţământ teologic, şcoala noastră îmbină 
educaţia teoretică cu cea duhovnicească, fiind o confirmare a 
tradiţionalelor şcoli româneşti şi promovatoare a metodelor 
actuale de studii astfel încât să asigure pentru fiecare temelia 
unei integrări de succes în societate.  

 
 


