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Hot\rârea Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române nr. 2498 din 4 martie 

2003 privind metodologia pentru 
ob]inerea gradelor profesionale  

Înalt Prea Sfin]ia Voastr\,

Cu fr\]easc\ dragoste, V\ aducem la cuno[tin]\ c\ Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, în [edin]a sa din 4-5 martie 2003, a luat în discu]ie Proiectul
Metodologiei pentru ob]inerea gradelor profesionale de c\tre personalul clerical.

Prin hot\rârea Sfântului Sinod nr. 677/2002 s-a aprobat introducerea gradelor
profesionale pentru personalul clerical, decizie care a primit acordul Secreta-
riatului de Stat pentru Culte, prin adresa nr. 7145 din 23 septembrie 2002.

Conform deciziei, s-a constituit o Comisie special\, alc\tuit\ din: Prea
Sfin]itul Casian, Episcopul Dun\rii de Jos – pre[edinte, Prea Sfin]itul Ciprian
Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal, Pr. Constantin Pârvu, Vicar Admi-
nistrativ, Diac. Nicu D. Octavian, Consilier patriarhal [i decanii Facult\]ilor de
Teologie din Bucure[ti, Ia[i, Sibiu, Cluj Napoca, Craiova, Timi[oara.

Aceast\ Comisie a elaborat Proiectele privind Metodologia pentru ob]inerea
gradelor profesionale (studii medii [i studii superioare: debutant, definitiv, gradul
II, gradul I), Preciz\rile adi]ionale [i Tematica pentru cursurile de îndrumare
pastoral\ [i misionar\.

În urma discu]iilor în plen [i la propunerea Comisiei pentru Preg\tirea Perso-
nalului Bisericesc, Sfântul Sinod a hot\rât:

- aprobarea Metodologiei pentru ob]inerea gradelor profesionale – studii
medii [i studii superioare (debutant, definitiv, gradul II, gradul I), precum [i a
Preciz\rilor adi]ionale, comune pentru studii medii [i studii superioare, dup\
cum urmeaz\:

Metodologia pentru ob]inerea gradelor profesionale

Studii medii  

Debutant:
1. Personalul clerical î[i începe activitatea prin titularizarea pe post, care

devine efectiv\ la data hirotoniei.
2. Pentru candida]ii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe

posturile scoase la concurs de Centrul Eparhial este obligatorie [i se face în baza
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examenului de capacitate preo]easc\ prev\zut de Regulamentul de numiri [i
transfer\ri. În acest scop, eparhiile sunt îndatorate s\ publice posturile vacante în
vederea organiz\rii examenului de capacitate preo]easc\.

3. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor
publicate [i în ordinea mediilor ob]inute de candida]i la examenul de capacitate.

4. Înscrierea pentru titularizare se face la Centrul Eparhial prin depunerea
unui dosar care va cuprinde:

- Copie de pe Diploma de absolvire a seminarului sau Diploma de baca-
laureat [i Certificatul de atestare a competen]elor profesionale;

- Curriculum Vitae;
- Dovad\ de la Centrul Eparhial c\ nu are impedimente canonice la hirotonie.
5. Examenul de capacitate preo]easc\ se ]ine în dou\ sesiuni (septembrie [i

martie) cu obliga]ia Centrului Eparhial de a afi[a posturile scoase la concurs cu
30 de zile înainte de data sus]inerii examenului.

6. Media general\ de titularizare rezult\ din: media de absolvire a semi-
narului, media de bacalaureat, media de atestare a competen]elor profesionale [i
media examenului de capacitate preo]easc\, împ\r]ite la patru1.

7. Candida]ii care nu au promovat examenul de capacitate preo]easc\ se pot
prezenta la un nou examen în sesiunea urm\toare, în acelea[i condi]ii amintite
mai sus. Media de promovare a examenului de capacitate (media de hirotonie)
este minim 7 ([apte).

8. În r\stimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preo]easc\ numirea
în posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre
candida]ii reu[i]i în anul în care este valabil examenul de capacitate.

9. Comisia examenului de capacitate este alc\tuit\ din profesori de la Facul-t\]ile
de Teologie sau de la Seminariile Teologice, sub pre[edin]ia Chiriarhului locului.

10. Programa pentru examenul de capacitate va fi axat\ pe probleme actuale,
pastoral-misionare, filantropice, sociale, culturale [i educative [i alte probleme
specifice eparhiilor. Examenul va consta dintr-o prob\ scris\ [i una oral\.

11. Condi]iile men]ionate amendeaz\ [i întregesc Regulamentul de numire [i
transferare a clerului.

Metodologia pentru ob]inerea gradelor profesionale

Studii medii

Definitiv
1. Definitivarea pe post este obligatorie pentru personalul clerical [i se ob]ine

prin cursuri [i examene speciale de definitivare la minimum 2 ani [i cel mult 5
ani de la titularizarea pe post, prin hirotonie. Preo]ii care dep\[esc limita maxim\
de 5 ani vor fi penaliza]i prin men]inerea pe post [i încadrarea la salarizare ca
debutant.

1  În cazul în care vor exista candida]i care au absolvit seminarul înainte de 1989, media
se împarte la trei, întrucât nu exist\ atestat.
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2. Înscrierea preo]ilor la cursurile de definitivare se face la Centrul Eparhial,
în perioada 1 octombrie – 1 noiembrie, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:

- Copie dup\ Diploma de absolvire a Seminarului sau Diploma de baca-
laureat, Certificatul de atestare a competen]elor profesionale [i Adeverin]a de
capacitate preo]easc\;

- Adeverin]a care s\ ateste cel pu]in 2 ani de vechime în preo]ie;
- Memoriu de activitate avizat de protopop;
- Raportul protopopului în leg\tur\ cu inspec]iile anuale;
- Media not\rilor administrative, f\cute de Centrul Eparhial pe baza propu-

nerilor venite de la protopop, pe ultimii 2 ani, cu calificativul cel pu]in „Bine”.
3. Preo]ilor care se afl\ sub sanc]iune administrativ\ sau disciplinar-biseri-

ceasc\ nu li se aprob\ înscrierea la cursurile de definitivare, pân\ la ridicarea
sanc]iunii.

4. Lista cu numele candida]ilor care au primit aprobarea Chiriarhului pentru
înscrierea la cursurile de definitivare se comunic\ centrului teritorial de cursuri,
pân\ la 31 ianuarie;

5. Cursurile pentru definitivare cu o durat\ de 2 s\pt\mâni [i frecven]\
obligatorie se organizeaz\ la cele 6 centre teritoriale în perioada iulie-
septembrie, pe baza tematicii speciale [i a metodologiei aprobate de Sfântul
Sinod, desf\[urându-se în cel mai adecvat spa]iu de studiu (m\n\stire) de pe raza
centrului teritorial.

6. Cursurile se finalizeaz\ cu examenul de definitivat constând în dou\ probe
scrise (o prob\ de cuno[tin]e teologice pastoral-misionare, pe baza tematicii
aprobate de Sfântul Sinod [i a bibliografiei recomandate) [i o prob\ oral\, din
predic\ sau catehez\, liturgic\ [i administra]ie parohial\. 

7. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 ([apte)
[i nici o notare par]ial\ sub 6 ([ase).

8. Candida]ii care nu au promovat examenul de definitivare se  pot prezenta
la un nou examen în anul urm\tor, în acelea[i condi]ii amintite mai sus.

9. Centrul Eparhial, pe baza rezultatului comunicat de centrele teritoriale de
cursuri, elibereaz\ certificat cuprinzând rezultatul examenului de definitivare.

Metodologia pentru ob]inerea gradelor profesionale

Studii medii

Gradul II
1. Gradul II se ob]ine, la cerere, la cel pu]in 4 ani de la examenul de

definitivare.
2. Înscrierea preo]ilor la cursurile pentru gradul II se face la Centrul Eparhial,

în perioada 1 octombrie – 1 noiembrie, pentru depunerea unui dosar care va
cuprinde:

- Copii de pe Diploma de absolvire a seminarului sau Diploma de baca-
laureat, Certificatul de atestare a competen]elor profesionale, Adeverin]\ dup\
examenul de capacitate [i Adeverin]\ dup\ examenul de gradul definitiv;

- Adeverin]a care s\ ateste cel pu]in 6 ani de vechime în preo]ie;
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- Memoriu de activitate avizat de protopop;
- Dovad\ cu not\rile administrative de la Centrul eparhial pe ultimii 5 ani;
- Dovad\ privind elaborarea sau sus]inerea cel pu]in a unei conferin]e

preo]e[ti, în ultimii 4 ani;
- Atestarea privind organizarea unei vizite canonice în parohie, de la

definitivare;
- Atestat din partea protopopului privind realiz\ri semnificative pe plan

misionar-pastoral, social-cultural, administrativ-gospod\resc, în ultimii 4 ani.
3. Pentru înscriere, organizarea cursurilor [i a examenelor pentru gradul II

sunt valabile acelea[i criterii men]ionate la definitivare. Cursurile se finalizeaz\
cu examen constând în dou\ probe scrise:

- o prob\ de cuno[tin]e teologice inter-disciplinare [i
- o prob\ de cuno[tin]e pastoral-misionare, pe baza tematicii aprobate de

Sfântul Sinod [i a bibliografiei recomandate.
Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 ([apte) [i

nici o notare par]ial\ sub 6 ([ase).
4. Candida]ii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la

un nou examen în anul urm\tor, în acelea[i condi]ii amintite mai sus.
5. Centrul Eparhial, pe baza rezultatului comunicat de centrele teritoriale de

cursuri, elibereaz\ un certificat cuprinzând rezultatul examenului pentru gradul II.

Metodologia pentru ob]inerea gradelor profesionale

Studii medii

Gradul I
1. Gradul I se ob]ine, la cerere, la cel pu]in 4 ani dup\ examenul pentru

gradul II.
2. Centre de perfec]ionare pentru ob]inerea gradului I sunt cele fixate de

Sfântul Sinod la Facult\]ile de Teologie Ortodox\ din: Bucure[ti, Ia[i, Sibiu,
Craiova, Timi[oara [i Cluj-Napoca.

3. Dosarul de înscriere pentru ob]inerea gradului I se întocme[te în acelea[i
condi]ii ca la gradul II, [i va cuprinde în plus:

- Adeverin]a care s\ ateste cel pu]in 10 ani de vechime în preo]ie;
- Dovad\ privind elaborarea sau sus]inerea cel pu]in a unei conferin]e preo-

]e[ti, în ultimii 4 ani.
4. Perioada de depunere [i aprobare a dosarelor de înscriere  la gradul I sunt

cele prev\zute pentru definitivare [i gradul II.
5. Pentru examenul de gradul I, Centrele de perfec]ionare în colaborare cu

Centrele Eparhiale alc\tuiesc programa înso]it\ de bibliografia orientativ\ care
va cuprinde teme de interes pentru preo]ime cu con]inut: teologic, liturgic,
pastoral-misionar, social-cultural, filantropic, administrativ-gospod\resc, de drept
bisericesc, administra]ie parohial\ [i legisla]ie.

6. Programa înso]it\ de bibliografia orientativ\ se aprob\ de Sinoadele Mitro-
politane [i se comunic\ la Cancelaria Sfântului Sinod [i la Centrele Eparhiale
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sufragane care au îndatorirea s\ le publice [i pe baza c\reia se vor solicita
subiecte pentru lucr\rile de grad.

7. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de c\tre candidat dintre cele
publicate, cu acordul profesorului coordonator [i cu aprobarea Chiriarhului
locului, cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad.

8. Dup\ primirea dosarelor de înscriere, Centrul Eparhial stabile[te o dat\
comun\ pentru sus]inerea colocviului în vederea admiterii la grad.

9. Colocviul de admitere se sus]ine pe baza programei orientative aprobate,
în fa]a unei comisii prezidat\ de Chiriarhul locului sau a delegatului s\u, alc\tuit\
din cadre didactice universitare (profesor) [i 1-2 consilieri administrativi de la
Centrul Eparhial, cu gradul I sau doctor în teologie. Rezultatul colocviului de
admitere se consemneaz\ prin calificativele „Admis” sau „Respins”.

10. Inspec]ia special\ pentru gradul I se efectueaz\ la parohia în care acti-
veaz\ candidatul, în primul trimestru al anului de c\tre un cadru didactic
universitar, apar]inând centrului de perfec]ionare sau, în lipsa lui, de un preot de
gradul I sau doctor în teologie, delegat de Chiriarhul locului.

11. Rezultatul inspec]iei speciale se consemneaz\ într-un proces-verbal [i se
depune la dosarul candidatului.

12. Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfec]ionare pân\ la 31 august,
în vederea recenz\rii de c\tre coordonator în cel mult 30 de zile (30 septembrie)
[i pentru stabilirea datei la care se va sus]ine colocviul pentru sus]inerea lucr\rii
de grad, în trimestrul IV.

13. Colocviul pentru sus]inerea lucr\rii de grad se organizeaz\, pe eparhii, la
Centrul de perfec]ionare, la care s-a înscris candidatul, în fa]a unei comisii pre-
zidat\ de Chiriarhul locului sau a delegatului s\u (profesor sau conferen]iar),
alc\tuit\ din: profesorul coordonator, un cadru didactic din sec]ia în care se
înscrie subiectul lucr\rii de grad [i delegatul Centrului Eparhial de care apar]ine
candidatul, în condi]ile articolului 10.

14. Nota minim\ de admitere a lucr\rii [i de promovare a colocviului este 8 (opt).
15. Candida]ii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta

la un nou examen în anul urm\tor, în  acelea[i condi]ii amintite mai sus.
16. Centrul Eparhial, pe baza rezultatului comunicat de centrele de perfec-

]ionare, elibereaz\ un certificat cuprinzând examenul pentru gradul I.
17. Preo]ii care au dobândit definitivarea sau gradul II cu media 10 sau au o

activitate misionar\ cu totul deosebit\: construc]ii de biserici, activitate filantro-
pic\, cultural\, se pot prezenta, dup\ caz, la examenele pentru gradul II, respectiv
gradul I cu un an mai devreme fa]\ de perioada prev\zut\.

Metodologia pentru ob]inerea gradelor profesionale

Studii superioare

Debutant
1. Personalul clerical î[i începe activitatea prin titularizarea pe post, care

devine efectiv\ la data hirotoniei.
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2. Pentru candida]ii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe
posturile scoase la concurs de Centrul Eparhial este obligatorie [i se face în baza
examenului de capacitate preo]easc\ prev\zut de Regulamentul de numiri [i
trasfer\ri [i de reglement\rile men]ionate pentru capacitate [i pentru titularizare
la Studii medii. În acest scop, eparhiile sunt îndatorate s\ publice posturile
vacante în vederea organiz\rii examenului de capacitate preo]easc\.

3. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor
publicate [i în ordinea mediilor ob]inute de candida]i la examenul de capacitate.

4. Înscrierea pentru titularizare se face la Centrul Eparhial prin depunerea
unui dosar care va cuprinde:

- Copie de pe actele de studii: Diploma de licen]iat în Teologie, master,
doctorat [i Foile matricole;

- Curriculum Vitae;

- Dovad\ de la Centrul Eparhial c\ nu are impedimente canonice la hirotonie.

5. Examenul de capacitate preo]easc\ se ]ine în dou\ sesiuni (septembrie [i
martie), dup\ reglement\rile prev\zute la „debutant” cu studii medii, cu obliga]ia
Centrului Eparhial de a afi[a posturile scoase la concurs.

6. Media de titularizare rezult\ din: media examenului de licen]\, media celor
patru ani de studii [i media examenului de capacitate preo]easc\, împ\r]ite la trei.

7. Candida]ii care nu au promovat examenul de capacitate preo]easc\ se pot
prezenta la un nou examen în sesiunea urm\toare, în acelea[i condi]ii amintite
mai sus.

8. În r\stimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preo]easc\, numirile
în posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre
candida]ii reu[i]i în anul în care este valabil examenul de capacitate.

Metodologia pentru ob]inerea gradelor profesionale

Studii superioare

Definitiv

1. Definitivarea pe post a personalului clerical este obligatorie [i se ob]ine
prin cursuri [i examene speciale de definitivare la minimum 2 ani [i cel mult 5 ani
de la titularizarea pe post, prin hirotonie. Preo]ii care dep\[esc limita maxim\ de 5
ani vor fi penaliza]i prin men]inerea pe post [i încadrarea la salarizare ca debutant.

2. Înscrierea preo]ilor la cursurile de definitivare se face la Centrul Eparhial,
în perioada 1 octombrie – 1 noiembrie, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:

- Copie dup\ actele de studiu: Diploma de licen]\ în Teologie, master,
doctorat [i Foile matricole;

- Adeverin]a care s\ ateste cel pu]in 2 ani de vechime în preo]ie;

- Memoriu de activitate avizat de protopop;

- Raportul protopopului în leg\tur\ cu inspec]iile anuale, cu notarea cel pu]in
„Bine”.
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3. Preo]ilor care se afl\ sub sanc]iune administrativ\ sau disciplinar biseri-
ceasc\ nu li se aprob\ înscrierea la cursurile de definitivare, pân\ la ridicarea
sanc]iuni.

4. Dosarul fiec\rui preot va cuprinde raportul în leg\tur\ cu inspec]iile anuale
[i notarea acestora cu calificativul de cel pu]in „Bine” în ultimii 2 ani.

5. Dosarele primite la Centrul Eparhial vor fi avizate cu men]ionarea mediei
anuale administrative cel pu]in „Bine” în ultimii 2 ani, stabilit\ potrivit Regula-
mentului de numiri [i trasfer\ri.

6. Lista cu numele candida]ilor care au primit aprobarea Chiriarhului pentru
înscrierea la cursurile de definitivare se comunic\ centrului teritorial de cursuri,
pân\ la 31 ianuarie.

7. Cursurile pentru definitivare cu o durat\ de 2 s\pt\mâni [i frecven]\ obli-
gatorie se organizeaz\ la cele 6 centre teritoriale, în perioada iulie-septembrie, pe
baza tematicii speciale [i a metodologiei aprobate de Sfântul Sinod.

8. Cursurile se finalizeaz\ cu examenul de definitivat constând în dou\ probe
scrise:

- o prob\ de cuno[tin]e teologice inter-disciplinare [i o prob\ de cuno[tin]e
pastoral-misionare, pe baza tematicii aprobate de Sfântul Sinod [i a bibliografiei
recomandate;

- o prob\ oral\ practic\, din predic\ sau catehez\, liturgic\ [i administra]ie
parohial\.

9. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 ([apte)
[i nici o notare par]ial\ sub 6 ([ase).

10. Candida]ii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta
la un nou examen în anul urm\tor, în acelea[i condi]ii amintite mai sus.

11. Centrul Eparhial, pe baza rezultatului comunicat de centrele teritoriale de
cursuri, elibereaz\ certificat cuprinzând rezultatul examenului de definitivare.

12. Absolven]ilor de cursuri aprofundate [i asisten]ilor universitari li se
acord\ gradul definitiv, cu sus]inerea examenului de capacitate în prealabil.

Metodologia pentru ob]inerea gradelor profesionale

Studii superioare

Gradul II

1. Gradul II se ob]ine, la cerere, la cel pu]in 4 ani de la examenul de
definitivare.

2. Înscrierea preo]ilor licen]ia]i în Teologie la cursurile pentru gradul II se
face la Centrul Eparhial, în perioada 1 octombrie – 1 noiembrie, prin depunerea
unui dosar care va cuprinde:

- Copie de pe Diploma de licen]iat în Teologie;

- Adeverin]\ care s\ ateste cel pu]in 6 ani de vechime în preo]ie;

- Memoriu de activitate avizat de protopop;
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- Dovad\ privind publicarea în presa bisericeasc\ a unor c\r]i, studii, articole,
predici, cateheze, conferin]e, alte materiale de interes bisericesc (cel pu]in 3
materiale);

- Dovad\ privind elaborarea sau sus]inerea cel pu]in a unei conferin]e
biserice[ti, în ultimii 4 ani;

- Atestarea privind organizarea unei vizite canonice în parohie, de la
definitivare;

- Atestat din partea protopopului privind realiz\ri semnificative pe plan
misionar-pastoral, social-cultural, administrativ-gospod\resc, în ultimii 4 ani.

3. Absolven]ii cursurilor de doctorat [i ai cursurilor de masterat cu durata de
doi ani sunt încadra]i la gradul II, la cerere, pe baza unui dosar cuprinzând:

- Copie de pe actul de absolvire a cursurilor de doctorat sau masterat;
- Adeverin]a care s\ ateste cel pu]in 6 ani de vechime în înv\]\mântul

universitar;
- Memoriu de activitate avizat de decan;
- Dovad\ privind publicarea în presa bisericeasc\ a unor studii, articole,

predici, cateheze, conferin]e, alte materiale de interes bisericesc (cel pu]in 5
materiale);

- Adeverin]\ privind titularizarea prin examen de capacitate preo]easc\.
Lectorii universitari f\r\ doctorat care au avut func]ia de baz\ în înv\-

]\mântul superior [i o vechime la catedr\ de cel pu]in 6 ani, la încadrarea în
preo]ie li se acord\ gradul didactic II, pe baza unei inspec]ii speciale.

4. Pentru înscriere, organizarea cursurilor [i a examenelor pentru gradul II
sunt valabile acelea[i criterii men]ionate la definitivare.

5. Candida]ii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la
un nou examen dup\ cel pu]in doi ani, în acelea[i condi]ii amintite mai sus.

6. Centrul Eparhial, pe baza rezultatului comunicat de centrele teritoriale de
cursuri, elibereaz\ un certificat cuprinzând rezultatul examenului pentru gradul II.

Metodologia pentru ob]inerea gradelor profesionale

Studii superioare

Gradul I

1. Gradul I se ob]ine, la cerere, la cel pu]in 4 ani dup\ examenul pentru
gradul I.

2. Centrele de perfec]ionare pentru ob]inerea gradului I sunt cele fixate de
Sfântul Sinod la Facult\]ile de Teologie Ortodox\ din: Bucure[ti, Ia[i, Sibiu,
Craiova, Timi[oara [i Cluj-Napoca.

3. Dosarul de înscriere a licen]ia]ilor în Teologie pentru ob]inerea gradului I
se întocme[te în acelea[i condi]ii ca la gradul II, [i va cuprinde în plus:

- Adeverin]a cre s\ ateste cel pu]in 10 ani de vechime în preo]ie;
- Dovad\ privind publicarea în presa bisericeasc\ a unor c\r]i, studii, articole,

predici, cateheze, conferin]e, alte materiale de interes bisericesc (cel pu]in 10
materiale);
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- Particip\ri la emisiuni radio [i TV, cu binecuvântarea Chiriarhului (facultativ).
4. Doctorii în Teologie sunt încadra]i la gradul I, la cerere, pe baza unui dosar

cuprinzând:
- Adeverin]\ din care s\ reias\ promovarea examenului de admisibilitate sau

copie de pe Diploma de doctor în Teologie;
- Adeverin]a care s\ ateste cel pu]in 6 ani de vechime în preo]ie pentru

absolven]ii cursurilor de doctorat cu examen de admisibilitate;
- Adeverin]\ privind titularizarea prin examenul de capacitate preo]easc\;
- Memoriu de activitate avizat de decanat;
- Dovad\ de la Centrul Eparhial c\ nu are impedimente la hirotonie pentru

doctorii în Teologie nehirotoni]i.
5. Perioada de depunere [i aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I sunt

cele prev\zute pentru definitivare [i gradul II.
6. Pentru examenul de gradul I, Centrele de perfec]ionare, în colaborare cu

Centrele Eparhiale alc\tuiesc programa înso]it\ de bibliografia orientativ\ care
va cuprinde teme de interes pentru preo]ime cu con]inut: teologic, liturgic,
pastoral-misionar, social-cultural, administrativ-gospod\resc, de drept bisericesc,
administra]ie parohial\ [i legisla]ie.

7. Programa înso]it\ de bibliografia orientativ\ se aprob\ de Sinoadele Mitro-
politane [i se comunic\ la Cancelaria Sfântului Sinod [i la Centrele Eparhiale
sufragane care au îndatorirea s\ le publice [i pe baza c\reia se vor solicita
subiecte pentru lucr\rile de grad.

8. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de c\tre candidat dintre cele
publicate, cu acordul profesorului coordonator [i cu aprobarea Chiriarhului lo-
cului, cu cel mult un an de împlinirea termenului de înscriere la grad.

9. Dup\ primirea dosarelor de înscriere, Centrul Eparhial stabile[te o dat\
comun\ pentru sus]inerea colocviului în vederea admiterii la grad.

10. Colocviul de admitere se sus]ine pe baza programei orientative aprobate,
în fa]a unei comisii prezidat\ de Chiriarhul locului sau de delegatul s\u, alc\tuit\
din: cadre didactice universitare (profesor, conferen]iar) [i 1-2 consilieri admi-
nistrativi de la Centrul Eparhial, cu gradul I sau doctor în Teologie. Rezultatul
colocviului de admitere se consemneaz\ prin calificativele „Admis” sau „Respins”.

11. Inspec]ia special\ pentru gradul I se efectueaz\ la parohia în care acti-
veaz\ candidatul, în primul trimestru al anului de c\tre un cadru didactic delegat
de Chiriarhul locului [i de un reprezentant din rândul personalului de conducere
de la Centrul Eparhial, doctor în Teologie sau cu gradul I.

12. Rezultatul inspec]iei speciale se consemneaz\ într-un proces-verbal [i se
depune la dosarul candidatului.

13. Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfec]ionare pân\ la 31 august,
în vederea recenz\rii de c\tre coordonator în cel mult 30 de zile (30 septembrie)
[i pentru stabilirea datei la care se va sus]ine colocviul pentru sus]inerea lucr\rii
de grad, în trimestrul IV.

14. Colocviul pentru sus]inerea lucr\rii de grad se organizeaz\, pe eparhii, la
Centrul de perfec]ionare, la care s-a înscris candidatul, în fa]a unei comisii
prezidat\ de Chiriarhul locului sau de delegatul s\u (profesor sau conferen]iar),
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alc\tuit\ din: profesorul coordonator, un cadru didactic din sec]ia în care se
înscrie subiectul lucr\rii de grad [i delegatul Centrului Eparhial de care apar]ine
candidatul, cu gradul I sau doctor în Teologie.

15. Nota minim\ de admitere a lucr\rii [i de promovare a colocviului este 8
(opt).

16. Candida]ii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta
la un nou examen dup\ minimum trei ani, în acelea[i condi]ii amintite mai sus.

Centrul Eparhial, pe baza rezultatului comunicat de centrele de perfec]io-
nare, elibereaz\ un certificat cuprinzând rezultatul examenului pentru gradul I.

Preciz\ri adi]ionale
(comune pentru studii medii [i studii superioare)

a. Personalului didactic cu preg\tire teologic\ care pred\ discipline de
specialitate teologic\ în înv\]\mântul seminarial sau pred\ Religie în înv\]\-
mântul de stat i se echivaleaz\ gradele didactice ob]inute în înv\]\mântul de stat,
pe baz\ de acte justificative, cu obliga]ia sus]inerii examenului de capacitate
preo]easc\ înaintea hirotoniei.

b. Personalul monahal hirotonit va fi încadrat, potrivit nivelului de studii,
dup\ cum urmeaz\:

- Gradul I, minim – doctori în Teologie;
- Gradul II, minim – absolven]i de cursuri de doctorat [i ai cursurilor de

masterat;
- Definitiv, minim – licen]ia]i în Teologie [i absolven]i de seminar cu diplom\;
- Debutant – cel cu studii incomplete.
Preo]ii, candida]i pentru gradele definitiv, II [i I, la întocmirea dosarului vor

prezenta pe lâng\ actele doveditoare [i un set de câte 25 de planuri de predici [i
cateheze.

c. Nu se acord\ dispense pentru reducerea vechimii în preo]ie [i a stagiilor
dintre grade pentru personalul clerical.

d. Pe baza rezultatelor comunicate de centrele teritoriale [i de centrele de
perfec]ionare, eparhiile vor elibera preo]ilor Certificate de absolvire a
Definitivatului [i a Gradelor II [i I (imprimat unic pe ]ar\).

e. Arondarea Centrelor Eparhiale la Centrele de perfec]ionare pentru gradul I
este urm\toarea:

- Bucure[ti: Arhiepiscopia Bucure[tilor, Arhiepiscopia Tomisului, Arhie-
piscopia Târgovi[tei, Episcopia Buz\ului, Episcopia Arge[ului [i Muscelului,
Episcopia Dun\rii de Jos, Episcopia Sloboziei [i C\l\ra[ilor, Episcopia Alexandriei
[i Teleormanului;

- Ia[i: Arhiepiscopia Ia[ilor, Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor, Episcopia
Romanului, Episcopia Hu[ilor;

- Sibiu: Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Alba-Iuliei, Episcopia Covasnei
[i Harghitei;

- Craiova: Arhiepiscopia Craiovei, Episcopia Râmnicului;
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- Timi[oara: Arhiepiscopia Timi[oarei, Episcopia Aradului, Episcopia Ca-
ransebe[ului;

- Cluj-Napoca: Arhiepiscopia Clujului, Episcopia Oradiei, Bihorului [i
S\lajului, Episcopia Maramure[ului [i S\tmarului.

f. Prezenta Metodologie [i Preciz\rile adi]ionale întregesc [i expliciteaz\
Condi]iile pentru ob]inerea gradelor profesionale stabilite prin hot\rârea Sfântului
Sinod nr. 677 din 12-13 martie 2002 [i aprobate de Secretariatul de Stat pentru
Culte cu adresa nr. 7145 din 23 septembrie 20002, [i intr\ în vigoare cu data
aprob\rii lor de c\tre Sfântul Sinod.

g. Întrucât num\rul actual de preo]i din cadrul eparhiilor, încadra]i pe grade
profesionale, dep\[e[te num\rul de contribu]ii acordate de stat pe grade profe-
sionale, preo]ii care au fost promova]i în ultimii ani la gradul I (2001 [i 2002), cu
excep]ia doctorilor în Teologie [i a celor cu examen oral aprofundat de admisi-
bilitate, vor fi supu[i unui examen de atestare pe grad, echivalent colocviului
pentru gradul I [i îndatora]i la elaborarea unei lucr\ri scrise de grad, în decurs de
un an de zile. Cei care nu se vor încadra în aceste reglement\ri, în timpul
prev\zut, vor fi retrogada]i la gradul II.

- aprobarea Tematicii pentru cursurile de îndrumare pastoral\ [i misionar\,
valabil\ pentru definitivare [i pentru gradul II, dup\ cum urmeaz\:

Tematica pentru cursurile de îndrumare pastoral\ [i misionar\

I.    Probleme actuale în Biserica Ortodox\ Român\

1. Ora de Religie: scopuri [i obiective în educa]ia religioas\ în contextul
actual (Ia[i).

2. Atitudinea Bisericii fa]\ de avort, divor], abandonul de copii, homo-
sexualitate etc. (Craiova, Pr. Conf. {tefan Resceanu).

3. Probleme morale ale tineretului de azi [i solu]iile lor din perspectiv\ cre[tin\
(Alba-Iulia, Pr. Conf. Simion Todoran).

4. Atitudinea Bisericii fa]\ de problemele sociale actuale: integrare, globa-
lizare, secularizare, ateism, terorism, trafic de persoane.

5. Ortodoxia [i ecumenismul contemporan. Evaluarea dialogurilor în contextul
integr\rii europene.

6. Coordonatele teologiei ortodoxe române[ti. R\spunsuri la problemele
contemporane.

7. Structura actual\ organizatoric-administrativ\ a Bisericii Ortodoxe Române.

II. Via]\ liturgic\ în Biserica Ortodox\ Român\

1. Rolul [i importan]a Sf. Liturghii în via]a credincio[ilor – cler [i credincio[i
(Bucure[ti, Pr. Prof. Nicolae Necula).

2. Uniformizarea liturgic\ – scop al activit\]ii misionare a preotului [i de
p\strare a  unit\]ii de credin]\ (Alba-Iulia, Pr. Conf. Gheorghe Remete).
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3. Grija Bisericii pentru p\strarea formelor tradi]ionale în arhitectur\ [i
pictura bisericeasc\ (Bucure[ti, Pr. Lect. Florin {erb\nescu).

III. Activit\]i misionar-pastorale

1. Probleme, metode [i mijloace pastorale în societatea actual\: parohia din
mediul urban [i rural (Craiova, Pr. Lect. Gheorghe Zamfir).

2. Importan]a predicii [i catehezei pentru pastora]ie.
3. Rolul cânt\rii biserice[ti în activitatea misionar\ a Bisericii. Combaterea

tendin]elor de îndep\rtare de la spiritul muzicii tradi]ionale (Craiova, Pr. Prof.
Alexie Buzerea).

4. Necesitatea cunoa[terii canoanelor [i a legiuirilor biserice[ti pentru via]a
religioas\.

5. Atitudinea Bisericii fa]\ de manifest\rile oculte: vr\jitorie, magie, supersti]ie.
6. Prozelitismul, contra-m\rturie cre[tin\. Principii, metode [i mijloace de

prozelitism sectar [i combaterea lor (Cluj-Napoca, Arhid. Ioan I. Ic\ jr.).
7. Biserica Ortodox\ Român\ [i diaspora româneasc\.
8. Provoc\rile lumii contemporane privind darul sacru al vie]ii: avortul,

clonarea, ingineria genetic\, eutanasia.

IV. Activit\]i filantropice

Misiunea social-filantropic\ a Bisericii în trecut [i ast\zi (Craiova)

- începând cu data prezentei hot\râri sinodale, ob]inerea gradelor profesio-
nale s\ reprezinte criteriul unic de preg\tire, încadrare [i promovare a persona-
lului clerical în Biserica Ortodox\ Român\, prin:

a. examen de capacitate, desf\[urat potrivit Regulamentului de numiri [i
transfer\ri [i Metodologiei pentru ob]inerea gradelor profesionale, în Centrele
Eparhiale.

b. definitivare, prin cursuri [i examene speciale prev\zute de Regulament [i
de Metodologie, în urma cursurilor de dou\ s\pt\mâni obligatorii.

c. gradul II, prin cursuri [i examene speciale, potrivit Metologiei.
d. gradul I, pe baza Metodologiei [i areglement\rilor centrelor de perfec]ionare.

- cele 6 centre universitare (Bucure[ti, Ia[i, Sibiu, Craiova, Timi[oara [i
Cluj-Napoca) s\ organizeze cursurile pentru ob]inerea gradelor profesionale
timp de dou\ s\pt\mâni, cu frecven]\ obligatorie [i examenele prev\zute,
organizate distinct pentru definitivare [i distinct pentru gradul II, pe baza
tematicii aprobate de Sfântul Sinod;

- Metodologia [i noile reglement\ri întregesc [i expliciteaz\ Regulamentul
de numiri [i transfer\ri, [i de aplicarea acestora se va ]ine seama la modificarea
Statutului Bisericii Ortodoxe Române;

- Metodologia pentru ob]inerea gradelor profesionale pentru personalul
clerical intr\ în vigoare prin prezenta hot\râre;
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- aceste noi preciz\ri privind examenul de capacitate (titularizare),
definitivat, gradul II [i gradul I vor fi publicate de c\tre fiecare Centru Eparhial
în revista-buletin a Centrului Eparhial pentru a fi cunoscute de c\tre to]i preo]ii
Eparhiei.

Având în vedere cele de mai sus, V\ rug\m s\ lua]i act.

Cu fr\]easc\ îmbr\]i[are întru Hristos Domnul,

Pre[edintele Sfântului Sinod,
† TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Secretarul Sfântului Sinod,
Episcop
†VINCEN}IU Ploie[teanu,
Vicar Patriarhal


