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METODOLOGIA PENTRU OBŢINEREA GRADELOR PROFESIONALE 
ÎN PREOŢIE DE CATRE PERSONALUL CLERICAL 

 
aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sedinţa Sa din 9-10 iulie 2008 prin 

Hotarârea de pe Temei nr. 1199/2008 
 
Definitiv – studii superioare 
1. Pentru personalul clerical, definitivarea pe post este obligatorie şi se obţine prin cursuri şi examene speciale de 
definitivare la minimum 2 ani şi cel mult 5 ani de la titularizarea pe post, prin hirotonie. 
2. Înscrierea preoţilor la cursurile de definitivare se face prin depunerea unui dosar care va cuprinde: 
- copie după actele de studii: diploma de licenţă în Teologie Pastorală, master, doctorat şi foile matricole; 
- adeverinţă de capacitate preoţească sau copie după Certificatul de titularizare (capacitate preoţească); 
- adeverinţa care să ateste cel puţin 2 ani de vechime în preoţie; 
- memoriu de activitate avizat de protopop; 
- raportul protopopului în legatură cu inspecţiile anuale; 
- media notărilor administrative pe ultimii 2 ani, stabilită potrivit Regulamentului de numiri şi transferări, având 
calificativul cel puţin “Bine”. 
 
Gradul II – studii superioare 
1. Se obţine, la cerere, după cel puţin 4 ani de la promovarea examenului de definitivare. 
2. Înscrierea preoţilor licenţiaţi în Teologie Pastorală la cursurile pentru gradul II se face prin depunerea unui dosar 
care va cuprinde: 
- copie după Diploma de licenţiat în Teologie Pastorală, master, doctorat şi foile matricole; 
- adeverinţă de capacitate preoţească sau copie după Certificatul de titularizare (capacitate preoţească); 
- copie după certificatul de acordare a definitivării; 
- adeverinţa care să ateste cel puţin 6 ani de vechime în preoţie; 
- memoriu de activitate avizat de protopop, având calificativul cel puţin “Bine”; 
- dovada privind publicarea unor cărţi, studii, articole, predici, cateheze, conferinţe, alte materiale de interes 
bisericesc (cel puţin 5 materiale); 
- dovada privind elaborarea sau susţinerea unei conferinţe preoţeşti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral, în 

ultimii 4 ani; 
- atestarea privind organizarea unei vizite arhiereşti în parohie, precum şi a realizărilor semnificative pe plan 
pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic şi administrativ-gospodăresc, în ultimii 4 ani. 


