
Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei 

Protopopiatul ________________ 

Parohia _____________________ 

Nr. ______ din ___________ 

 

 

RECOMANDARE,  
 

 
 Subsemnatul, preot _____________________________________________ împreună cu consiliul 

parohial al parohiei sus menționate, recomandăm pe tânărul ___________________________________ 

domiciliat în localitatea _____________________________, județul _________________________, pentru 

înscrierea la examenul de admitere la Seminarul Teologic Ortodox “Chesarie Episcopul” din municipiul Buzău. 

 Tânărul sus menționat, este enoriaș al parohiei noastre și face parte dintr-o familie de creștini ortodocși: 

Tatăl ______________________________ este _________________ și lucrează la _______________________. 

Mama ______________________________ este _________________ și lucrează la ______________________. 

Frați (surori) 1 ____________________ este ______________ și lucrează (învață) la ______________________. 

                     2 ____________________ este ______________ și lucrează (învață) la ______________________. 

                     3 ____________________ este ______________ și lucrează (învață) la ______________________. 

                     4 ____________________ este ______________ și lucrează (învață) la ______________________. 

                     5 ____________________ este ______________ și lucrează (învață) la ______________________. 

                     6 ____________________ este ______________ și lucrează (învață) la ______________________. 

 

 Părinții sunt cununați civil la data de __________________ și religios la _________________. 

 

 

Atmosfera și climatul familial și social: 

□ Înțelegere deplină între părinți. 

□ Întelegere deplină între părinți și copii.  

□ Conflicte mici și trecătoare între părinți.   

□ Conflicte mici și trecătoare între părinți și copii.  

□ Dezacord marcant între părinți.  

□ Dezacord marcant între părinți și copii.  

□ Familie dezorganizată sau în curs de disociere.  

 

Condițiile de viață și de muncă în familie: 

□ Condiții bune de viață.   

□ Condiții de viață decentă, familia are un venit lunar de _________________. 

□ Condiții de viață satisfăcătoare, familia are un venit lunar de _________________. 

□ Condiții de viață precară ______________________________________________. 



 

  Climatul religios în familie:  

□ Familie de buni creștini, atașați de biserică, nelipsiți de la Sfânta Liturghie și se spovedesc în posturile de peste 

an.  

□ Numai o parte din familie: tata, mama și o parte din frați sunt creștini activi ai bisericii. 

□ Familia manifestă o oarecare detașare și o slabă preocupare față de viața religioasă. 

□ Familia manifestă o atitudine ostilă bisericii și credinței ortodoxe. 

 

 

  Comportamentul și ținuta tânărului în societate: 

   

 În parohie are o ținută vestimentară: □ decentă. 

                                                                       □ în general decentă. 

                                                                       □ mai puțin decentă. 

 

 Participă la Sfânta Liturghie: □ în mod regulat. 

                                                           □ adeseori. 

                                                           □ uneori.  

                                                           □ foarte rar sau aproape deloc.  

 

 Se spovedește: □ în fiecare post. 

                                    □ de două ori pe an.  

                                    □ o dată pe an.  

                                    □ foarte rar.  

 

 Față de cele arătate mai sus, rugăm pe Înalt Prea Sfințitul Părinte Arhiepiscop să dispună dacă va 

crede de cuviință, acordarea binecuvântării pentru înscrierea la examenul de admitere la Seminarul 

Teologic Ortodox “Chesarie Episcopul” din Buzău  a tânărului ___________________________ 

______________________. 

 

 

 

                                                                     Membrii consiliului parohial: 

                                                                   1. ________________________. 

                                                                   2. ________________________. 

                                                                   3. ________________________. 

                                                                   4. ________________________. 

                                                                   5. ________________________. 

                                                                   6. ________________________. 

                                                                    7. ________________________. 

                                                                    8. ________________________. 

                                                                    9. ________________________. 

 

 

 


