
Hotărârea nr. 2213 din 19 mai 2011 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la 
acordarea binecuvântării pentru teologii ortodocşi români care obţin burse de studiu din partea 

unor instituţii de învăţământ superior din străinătate. 
Având în vedere constatarea că nu toţi teologii ortodocşi români care beneficiază de burse 

de studiu din partea unor instituţii de învăţământ din străinătate au informat Biroul de burse din 
cadrul Sectorului teologic-educaţional despre activitatea desfăşurată; 

Ţinând seama că acordul Patriarhiei Române reprezintă o condiţie de bază pentru 
acceptarea burselor de la instituţiile de învăţământ din străinătate şi pentru activitatea tinerilor 
ortodocşi români la studii. 

Luând act că, în cadrul dezbaterilor, a fost analizată prezenţa tinerilor ortodocşi români în 
instituţii de învăţământ din străinătatea şi activitatea acestora, din punct de vedere al 
reprezentativităţii, din punct de vedere practic şi  din punct de vedere pastoral;  

La propunerea Comisiei teologice, liturgice şi didactice, precum şi a votului unanim exprimat, 
Sfântul Sinod a hotărât:  

1. Aprobă ca binecuvântarea pentru tinerii teologi români care doresc să studieze în 
străinătate să fie acordată de Patriarhul României, întrucât aceştia reprezintă Biserica 
Ortodoxă Română în raport cu celelalte Biserici. 

2. Binecuvântarea Patriarhului României constituie o condiţie prealabilă oricărei acordări 
de burse în străinătate pentru toţi tinerii teologi ortodocşi români. 

3. Aprobă ca Înaltpreasfinţiţii şi Preasfinţiţii Părinţi Chiriarhi care solicită burse de studiu în 
străinătate pentru tinerii teologi din eparhia pe care o păstoresc să informeze în prealabil 
Patriarhia Română despre iniţierea acestui demers, indiferent de Biserica, ţara şi instituţia 
de învăţământ.  

4. Aprobă ca tinerii teologi care solicită aprobarea pentru obţinerea unei burse de studii în 
străinătate să depună un dosar la Sectorul teologic-educaţional al Administraţiei 
Patriarhale, care va conţine, pe lângă Curriculum Vitae şi actele de studii, binecuvântarea 
chiriarhului locului. 

5. Aprobă ca tinerii teologi aflaţi la studii în străinătate pe o perioadă mai mare de trei luni 
să depună, la sfârşitul fiecărui an universitar, un raport la Sectorul teologic-educaţional 
al Administraţiei Patriarhale şi la eparhia din care provin, în care să fie evidenţiată 
activitatea desfăşurată în instituţiile care i-au primit la studii (programul de cercetare şi 
stadiul în care se află, activitate publicistică, participări la diferite evenimente etc.). 

6. Aprobă ca prevederea anterioară să se aplice şi tinerilor teologi care obţin burse de studii 
în străinătate prin universităţi şi nu prin Patriarhia Română sau eparhie. 

7. Aprobă ca tinerii aflaţi la studii în străinătate şi care dovedesc preocupare pentru studiu, 
competenţe şi abilităţi în activitatea de cercetare, să poată fi delegaţi ca reprezentanţi ai 
Patriarhiei Române la anumite manifestări ştiinţifice (conferinţe, seminarii, simpozioane). 

8. Aprobă ca tinerii aflaţi la studii în străinătate care s-au validat în ceea ce priveşte 
abilitatea de a scrie cu seriozitate din punct de vedere academic, să fie solicitaţi a-şi aduce 
contribuţia la publicaţiile teologice din ţară. 

9. Aprobă ca tinerii aflaţi la studii în străinătate să fie îndatoraţi a purta legătura cu parohia 
ortodoxă română cea mai apropiată de centrul de studii în care se află, preotul paroh 
având obligativitatea ca, odată pe an, să dea mărturie, în scris, la Sectorul teologic-
educaţional al Administraţiei Patriarhale despre participarea la slujbe, relaţiile cu 
parohia ortodoxă română, ţinuta morală a tinerilor respectivi. 

Prezenta hotărâre a Sfântului Sinod cu a fost comunicată Înaltpreasfinţiţilor şi Preasfinţiţilor 
Părinţi ierarhi ai Sfântului Sinod, precum şi Sectorului relaţii bisericeşti, intereligioase şi comunităţi 
bisericeşti externe, în vederea adoptării măsurilor necesare pentru punerea în aplicare. 

 


