
Jubileul Colegiului Romano-Catolic Sf. Iosif 

Comemorarea a 25 de ani de la reînființare 

 

Sâmbătă, 9 decembrie 2017, începând cu ora 10.30, în Catedrala Sf. Iosif , a avut loc 

sărbătorirea a 25 de ani de la reînființarea Colegiului Romano-Catolic Sfântul  Iosif din 

București.  

 Evenimentul a debutat cu o Sfântă Liturghie solemnă, prezidată de ÎPS Ioan Robu, 

Arhiepiscop Mitropolit de București, împreună cu un număr mare  de  preoți romano-catolici 

implicați în școală și în activități educative. La eveniment au participat, pe lângă elevi și 

profesori ai Colegiului Romano-Catolic Sf. Iosif,  un număr însemnat  de distinși  invitați din 

partea autorităților civile, printre care amintim: 

- din partea Ministerului Educației Naționale: dl. Romeo Moșoiu, Consilier al  

Ministrului, dl. Vasile Timiș, Inspector Școlar General de Religie, dl. Cătălin 

Pîslaru, Inspector General, Direcția Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții; 

- din partea Institutului de Științe ale Educației: D-na Irina Horga, cercetător 

științific; 

- din partea Centrului Național de Evaluare și Examinare: D-na Mihaela Zăbavă, 

consilier; 

- din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București: Dna Alexandrina 

Peter,  Inspector școlar pentru minorități și Dna Rodica Oțeleanu, Șef Arhivă;  

- din partea Inspectoratului Școlar al Județului Ilfov:  Dl. Vasile Bogus, Inspector 

Școlar pentru Religie - Arte; 

- din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București, sector 4: Dna. 

Gabriela Postescu, Inspector Școlar pentru Management Instituțional; 

- din partea Casei Corpului Didactic: D-na Teodora Păun, profesor metodist; 

- Directori de licee și Reprezentanți ai altor culte: Pr. Prof. Mihai Aurel, fost 

director la Seminarului Teologic  Ortodox, Pr. Prof. Marian Colțan,  actualul 

director al Seminarului Teologic Ortodox,  dl. Liviu Căprar, responsabil  național 

cu învățământ religios, cult baptist; D-na Cătălina Doina Cercel, director la Liceul 

Teologic Baptist Logos; Dl. Adrian Mihalcea, director la Liceul Teologic Adventist,  

Stefan Demetrescu; sr. Maria Fodoca, director la Liceul Greco-Catolic Timotei 

Cipariu; Dna. Florina Radoveneanu, bibliotecar metodist sector 4; sr prof.dr 

Francisca Baltăceanu și sr. prof.dr. Monica Brosteanu,Universitatea Bucuresti, 

Facultatea de Limbi Straine;  dna  prof. dr.Tereza Sinigalia, Facultatea de Arte 

Plastice din Iasi, precum si un număr mare de foști profesori și foști elevi ai 

Colegiului Sf. Iosif. 

 

La sfârșitul  Sfintei Liturghii, au luat cuvântul o parte dintre invitați (dl. consilier 

Romeo Moșoiu, dl. Inspector  General Vasile Timiș, d-na Inspector Gabriela Postescu și alții) 

care au prezentat în cuvinte elogioase rolul școlilor înființate de cultele religioase în 



învățământul românesc, implicarea Bisericii în educație precum și despre activitatea și 

rezultatele foarte bune obținute de Colegiul Sfântul Iosif.   

Festivitatea  s-a încheiat cu o recepție oferită  invitaților de Arhiepiscopul Ioan Robu 

în Palatul Arhiepiscopal. La rândul lor, elevii au avut și ei parte de momente de relaxare și 

bucurie într-un alt spațiu al clădirii Arhiepiscopiei. 

Evenimentul jubiliar a avut loc în ajunul comemorării Fericitului episcop martir Anton 

Durcovici (10 decembrie 1951, ziua morții sale în închisoarea de la Sighet),  întrucât începând 

cu această comemorare,  Anton Durcovici este declarat patron secundar al Colegiului Sf. 

Iosif. Motivul acestei alegeri stă în faptul că Anton Durcovici, personalitate marcantă a vieții 

culturale românești din secolul trecut , a fost elev (perioada 1901-1906) și apoi profesor și 

director spiritual (1914-1916) la vechiul Liceu Sfântul Iosif. 

Liceul Sfântul Iosif  își are originea în Școala mixtă catolică, ce a funcționat în  centrul 

Bucureștiului (la Bărăția), începând cu anul 1816. Documentele istorice spun că, în timpul 

revoluției lui Tudor Vladimirescu, aceasta era singura școală deschisă din București. După ce  

își schimbă de mai multe ori sediul, în 1906, această școală  este mutată în curtea Catedralei 

Sfântul Iosif,  devenind treptat unul dintre cele mai renumite  licee bucureștene.  În 1948, 

regimul comunist suprimă activitatea Liceului Sfântul Iosif, o dată cu închiderea tuturor 

școlilor confesionale și particulare din Romania, confiscând bunurile și arestându-i pe 

profesori.  

Patru decenii mai târziu,  în  anul 1992, Arhiepiscopul Ioan Robu  va redeschide Liceul 

Sfântul Iosif , care va funcționa o vreme în același imobil, in curtea Catedralei, având pentru 

început o singură clasă a XI-a. 

Treptat, pe lângă clasele de liceu, cu profil teologic, dar și teoretic, au fost adăugate 

clase primare, apoi gimnaziale. Spațiul devenind neîncăpător în vechiul local, Liceul Sfântul 

Iosif  își va schimba sediul în zona cimitirului Belu (Sos. Olteniței, 3-5),   funcționând în două 

imobile puse  la dispoziție de Arhiepiscopia Catolică de București.  

După preluarea Școlii Postliceale Sanitare Catolice, în 2003, Liceul Sf. Iosif  solicită și 

primește aprobarea de la Ministerul Educației, de schimbare a titulaturii, devenind Colegiul 

Romano-Catolic  Sf. Iosif. 

În prezent, această unitate de învățământ are 1040 de elevi, în 38 de clase - nivel  

primar, gimnazial, liceal (specializări ghid turism religios și științele naturii) și postliceal 

sanitar.  

*** 

 

În cadrul festivității de la Catedrala Sfântul Iosif, s-a făcut precizarea că, în primăvara 

anului următor, va avea loc un simpozion organizat de Colegiul Sfântul Iosif, pentru 

comemorarea și detalierea acestor pagini de istorie, de educație și de cultură românească – 

ce merită să rămână în memoria posterității. 

 

 

 

 

 


