
Hotărârea Sfântului Sinod nr. 315 din 28 februarie 2013  
privind  

condiŃiile de acordare a binecuvântării pentru titularizarea cadrelor didactice la disciplina Religie 
şi condiŃiile de studii la numirea în posturile clericale. 

 

Sfântul Sinod prin hotărârile nr. 4.611/1993 şi nr. 327/1994, a stabilit că licenŃiaŃii 
instituŃiilor de învăŃământ superior, care nu funcŃionează cu aprobarea Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române, nu pot fi recomandaŃi în vederea angajării pentru 
predarea Religiei în şcoli. 

Se reaminteşte că, la numirea personalului clerical la parohii, sunt aplicabile prevederile 
art. 123-125 din Statutul pentru organizarea şi funcŃionarea Bisericii Ortodoxe Române, 
completate cu cele cuprinse în Ghidul (Îndreptar) privind numirea şi transferarea clerului 
la parohii, aprobat prin hotărârea Sfântului Sinod nr.5504 din 21 iulie 2011, astfel încât 
fiecare centru eparhial are îndatorirea de a publica posturile vacante (pe site, în publicaŃiile eparhiale, 
la avizier), atât la numirea, cât şi la transferarea clerului. 

 În urma discuŃiilor în plen, la propunerea Comisiei canonice, juridice şi pentru disciplină, 
Sfântul Sinod a hotărât: 

1. Să se aplice corect şi concret hotărârile Sfântului Sinod nr. 4.611/1993 şi nr. 
327/1994 conform cărora chiriarhul locului acordă binecuvântarea pentru 
predarea disciplinei Religie numai absolvenŃilor de şcoli teologice ale 
Bisericii Ortodoxe Române;  

2. Sectorul teologic-educaŃional al Patriarhiei Române va solicita Ministerului 
EducaŃiei NaŃionale modificarea „Centralizatorului privind disciplinele de 
învăŃământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile 
pentru încadrarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar 
2013”, astfel încât să aibă dreptul să se înscrie la concursurile de titularizare 
în învăŃământul preuniversitar, la disciplina Religie – cultul ortodox, doar 
absolvenŃii de şcoli teologice ale Bisericii Ortodoxe Române; 

3. La numirea şi transferarea clerului la parohii vor fi respectate prevederile 
statutare specifice şi precizările din Ghidul (Îndreptar) anexă la hotărârea 
Sfântului Sinod nr. 5504 din 21 iulie 2011. Orice numire sau transferare pusă în 
aplicare cu încălcarea acestora este nulă, iar procedura va fi reluată, pentru a 
se evita contestaŃii la forurile bisericeşti superioare sau la instanŃele civile. 

Prezenta hotărâre s-a comunicat tuturor eparhiilor din Ńară şi străinătate, în 
vederea adoptării măsurilor necesare pentru punerea în aplicare. 


