ANUNȚ

Examen de capacitate preoțească
Sesiunea specială (de asimilare) – aprilie 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte CALINIC, Arhiepiscop al Sucevei
și Rădăuților, Centrul Eparhial Suceava, prin Sectoarele Educațional – Teologic și
Administrativ – Bisericesc, organizează Examenul de capacitate preoțească, sesiunea
specială (de asimilare) – aprilie 2021, pentru clericii hirotoniți după data de 9 iulie
20081, care nu au susținut Examenul de capacitate preoțească, dar care intenționează
să participe în viitor la un concurs de transfer pe un post clerical vacant, precum și
pentru diaconii sau preoții hirotoniți onorific care doresc să fie numiți într-o
parohie vacantă.
Acest demers are în vedere art. 123 alin. (1) din Statutul pentru organizarea și
funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, care precizează că „preoţii şi diaconii
slujitori se recrutează dintre doctorii, absolvenţii de masterat şi licenţiaţii facultăţilor
de teologie, specializarea Teologie pastorală, care au susţinut examenul de capacitate
preoţească”.
De asemenea, s-a ținut cont de necesitatea asigurării unui cadru unitar,
transparent și corect, aplicabil în cazul transferării clerului la parohii, sau în cazul
numirii în parohii a preoților și diaconilor hirotoniți onorific, atât pentru clericii care
au susținut, cât și pentru cei care nu au susținut examenul de capacitate preoțească.
Dată fiind obligativitatea examenului de capacitate preoțească pentru
titularizarea pe un post clerical, vor putea solicita transferul la cerere într-o parohie
vacantă, sau numirea într-o parohie vacantă (în cazul preoților și a diaconilor

La data de 9 iulie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat Hotărârea 1199, care
reglementează organizarea unitară a examenului de capacitate preoțească în Patriarhia Română.
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hirotoniți onorific), doar clericii care au susținut examenul de capacitate (fie în
sesiune ordinară, fie în sesiune specială, de asimilare).
•

Calendarul examenului
o 22 februarie - 22 martie: informare despre examenul de capacitate, cu
precizarea tematicii, a bibliografiei, a calendarului și a altor informații;
o 22 martie – 2 aprilie: înscriere candidați;
o 5 aprilie, ora 9.00: proba scrisă;
o 7 aprilie: afișare rezultate la proba scrisă; depunere eventuale contestații
și rezolvarea lor; afișare rezultate finale la proba scrisă;
o 8 – 9 aprilie, ora 9.00: susținere proba orală;
o 12 aprilie: afișare rezultate finale.

•

Locația
o Depunerea și verificarea dosarelor se face la Centrul Eparhial Suceava
(str. Iancu Flondor, nr. 2), Sectorul Educațional – Teologic (et. 1, cam.
26).
o Proba scrisă și proba orală se vor susține la Centrul Eparhial Suceava.
o Afișarea rezultatelor (parțiale și finale) se va face la Centrul Eparhial
Suceava și pe pagina de internet www.arhiepiscopiasucevei.ro.

•

Înscrierea
Dosarul de înscriere va conține:
o dosar cu șină pentru biblioraft;
o cerere tip, adresată chiriarhului, pentru acordarea binecuvântării de
participare la examen;
Se pune la dispoziție la Centrul Eparhial în momentul depunerii dosarului;
o recomandarea duhovnicului
Va conține: a. o caracterizare a candidatului;
b. numărul de telefon al duhovnicului.
o curriculum Vitae;
o o fotografie tip buletin (se va înscrie pe spate numele şi prenumele).
Desfășurarea examenului
o Accesul la proba scrisă se va face între orele 8.00 – 8.30, pe baza actului
de identitate.
o După extragerea variantei de examinare, candidații vor avea la
dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.
o Notarea se va face pe baza baremului afișat la ieșirea din examen.
o În timpul examinării nu sunt permise accesul la surse de informații;
nerespectarea acestei indicații duce la eliminarea din examen; doar la
proba orală, candidații pot folosi Sfânta Scriptură sau Noul Testament.
o Ambele probe (scrisă și orală) vor urmări atât evaluarea cunoștințelor
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de teologie, cât și competența candidaților de a folosi cunoștințele
teologice (și cele generale) în contextul pastoral contemporan (inclusiv
specificitatea pastorală a Eparhiei Sucevei și Rădăuților).
o Tematica și bibliografia pentru examenul de capacitate sunt afișate pe
site-ul www.arhiepiscopiasucevei.ro și la avizierele protopopiatelor.
o Contestații se pot depune numai la proba scrisă; candidații care contestă
nota obținută, pot opta pentru vizualizarea lucrării împreună cu
membrii comisiei și/sau pentru recorectarea lucrării de către o altă
comisie.
•

Condiții de promovare a examenului de capacitate – sesiunea specială
o Nota examenului de capacitate reprezintă media aritmetică a notelor
celor două probe (scris și oral).
Notă examen capacitate=(scris+oral)/2.
o Vor fi declarați admiși candidații care obțin minim nota 6,00 la fiecare
probă (scris și oral) și media examenului de capacitate, minim 7,00.
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