PROBA ORALĂ SE VA DESFĂȘURA SUB FORMA UNUI
INTERVIU (COLOCVIU) ÎN ZIUA DE JOI 17 IUNIE 2021, ORA 10.
CANDIDAȚII VOR PRIMI CALIFICATIVUL ADMIS/RESPINS.
INTERVIUL VA CONSTA ÎN:
a) veriﬁcarea dicției prin rostirea unei rugăciuni/poezii, la
alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional
teologic;
c) veriﬁcarea aptitudinilor muzicale și a simțului ritmic, prin
intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului
(pentru cultul ortodox), prin luarea tonului gamei Do major, a
arpegiului și a unor sunete din gamă.
Recomandăm următoarele rugăciuni, cântece religioase și
patriotice: „Împărate Ceresc”, „Preasfântă Treime”, „Psalmul
50”, „Tatăl nostru”, „Crezul”, „Cuvine-se cu adevărat”; „Sﬁnte
Dumnezeule”, „Doamne al puterilor”, „Troparul Învierii”, „Tatăl
nostru”, „Troparul Rusaliilor”, „Fie numele Domnului
binecuvântat”, „Cu noi este Dumnezeu”; „Deșteaptă-te,
române”, „Limba noastră”, „Țara mea”, „Imnul Eroilor”;
Proba de veriﬁcare a cunoștințelor religioase – VCR
(numită până în 2019, probă scrisă) constă în calcularea, cu
două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a
mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII. Nota
prin care se evaluează această probă constituie nota ﬁnală
la proba de aptitudini (APT).
Media minimă la proba de veriﬁcare a cunoștințelor la
disciplina religie (VCR) pe gimnaziu trebuie să ﬁe minimum
7 (șapte).
Elevilor declarați admiși la probele de aptitudini, proﬁl
teologic, li se calculează media ﬁnală de admitere astfel:
MFA=(MA +APT)/2 unde APT = nota ﬁnală la probele de
aptitudini, MA = media de admitere, MF = media ﬁnală de
admitere. Media Finală de Admitere = MFA se calculează cu
două zecimale, fără rotunjire.
Dacă vor exista persoane carantinate la domiciliu, în ziua
examenului, pe 17 iunie 2021, se va organiza și o sesiune
online. Cei aﬂați în această situație vor anunța
secretariatul în timp util. Datele tehnice vor ﬁ anunțate pe
www.stloc.org;
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Informații suplimentare se vor aﬁșa în timp real pe site-ul
Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Cuv. Dionisie Exiguul”
din Constanța: www.stloc.org și pe pagina de Facebook
a școlii noastre: https://www.facebook.com/Stloc.tomis/.
Fișele care țin de secretariatul școlii noastre vor putea ﬁ
descărcate și de pe www.stloc.org în format pdf.
VINO LA ȘCOALA UNDE ÎNVĂȚĂM DESPRE DUMNEZEU!

Pentru că vrei o școală care să promoveze
valorile și tradițiile creștine!

TE AȘTEPTĂM SĂ ALEGI ȘCOALA
NOASTRĂ ȘI SĂ OPTEZI PENTRU UNA SAU
PENTRU AMBELE FORME DE
ȘCOLARIZARE: ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ȘI
PROFESIONAL.
1)SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. CUV. DIONISIE
EXIGUUL" (4 ANI DE STUDIU). Studiile liceale se vor ﬁnaliza
prin examenul de Bacalaureat și examenul de certiﬁcare a
competențelor vocaționale.
2) ȘCOALA DE CÂNTĂREȚI "EPISCOPUL GHERONTIE
NICOLAU" (3 ANI DE STUDIU). La sfârșitul clasei a XI-a, elevii
de la școala profesională vor primi certiﬁcat de competențe iar
cei ce vor dori aprofundarea cunoștințelor vor putea continua
studiile liceale prin echivalare.
La Seminariile Teologice, de zi, se pot înscrie absolvenți de
gimnaziu care au obținut în ciclul gimnazial minimum 9.00
media la purtare.
La Școala de Cântăreți Bisericești se aplică aceleași reguli ca și
pentru Seminar. În plus, se pot înscrie și persoane cu vârsta
mai mare de 18 ani.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
DOSARUL PENTRU ÎNSCRIEREA LA
SEMINARUL TEOLOGIC (CLASA A IX-A) ȘI
ȘCOALA DE CÂNTĂREȚI (CLASA A IX-A
PROFESIONALĂ) VA CUPRINDE
URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1.Cerere de înscriere, formular care se va primi în
momentul admiterii;
2. Anexa la ﬁșa de înscriere cu ﬁșa de înscriere, în original,
eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;
3.Certiﬁcat de naștere – copie;
4.Certiﬁcat de botez (ortodox) – se eliberează de parohia unde
s-a săvârșit taina Sfântului Botez (copie);
5.Adeverința medicală cu speciﬁcația : clinic sănătos –
eliberată de medicul de familie (în original);
6.Recomandarea preotului (se eliberează de preotul din
parohie sau de către preotul de la biserica pe care o
frecventează elevul) - original;
7.Binecuvântarea chiriarhului locului, I.P.S. TEODOSIE (se
obține la Centrul Eparhial, Str. Arhiepiscopiei nr 23, Constanța) original;
8.Declarație din partea candidatului și a părinților acestuia
că au luat cunoștință de prevederile Regulamentului intern al
unității noastre școlare și sunt de acord să-l respecte.
Documentele pentru înscriere se pot depune la secretariat,
sau se pot transmite scanate prin poștă, cu conﬁrmare de
primire, sau prin e-mail la adresa electronică special creată
pentru acest eveniment: admitere@stloc.org.

În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau
prin poștă, documentele se depun în copie. Candidaților care
au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va
comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. În cazul
transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă,
candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au
obligația de a prezenta în format ﬁzic, în original sau în copie
certiﬁcată în conformitate cu originalul, documentele care au
stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de
maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.
Graﬁcul de admitere prevăzut în ordinul MEC cu nr.
5457/2020 cu modiﬁcările și completările ulterioare este
următorul:
• 07-14 iunie 2021 - Eliberarea anexelor ﬁșelor de înscriere
pentru elevii sau absolvenții care doresc să susțină probele de
aptitudini (de la școala gimnazială). Sunt documentele inițiale
fără de care nu se poate realiza înscrierea.
• 07-14 iunie 2021 - Înscrierea pentru probele de aptitudini,
direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial, prin poștă sau
prin mijloace electronice de comunicare.
• 17 Iunie 2021, ora 10 - Desfășurarea interviului de aptitudini;
Aﬁșarea rezultatelor;
Probele de aptitudini cuprind o probă orală și una de
veriﬁcare a cunoștințelor religioase (VCR).

