
 

 

Hotărâre de Permanență, conform Temei nr. 361 / 29 ianuarie 2019 – privind 

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, în vederea obținerii Arhiereștii 

Binecuvântări (avizul cultului ortodox). 

 

Calendarul a fost întocmit ținându-se cont de perioadele de mobilitate a 

personalului didactic conform O.M.E.N. nr. 5460/2018 pentru aprobarea 

Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, conform adresei nr. 

283/23.01.2019, primită de la ISJ Vâlcea. 

Dosarului solicitantului va fi depus și înregistrat la registratura 

Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, doar în formă completă, 

conținând toate documentele necesare obținerii Arhiereștii Binecuvântări -

avizul cultului Ortodox, conform metodologiei, regulamentelor și Protocolului 

cu privire la predarea disciplinei Religie - cultul ortodox în învăţământul 

preuniversitar şi la organizarea învăţământului teologic ortodox preuniversitar 

şi universitar și Procedurii de acordare și retragere a Arhiereștii Binecuvântări - 

avizul cultului. 

Termenul de eliberare a Arhiereștii Binecuvântări - avizul cultului 

Ortodox, este de 7 – 30 zile calendaristice de la data înregistrării dosarului la 

registratura Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului. 

Depunerea dosarelor și înregistrarea acestora la registratura Centrului 

Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului se va face doar conform Calendarul 

din anexa 1. 

În afara perioadelor calendaristice prevăzute în „Calendarul de 

depunere a dosarelor pentru obținerea avizului-cultului”, NU se primesc și 

NU se înregistrează dosare sau solicitări în acest sens. Totodată, NU se 

primesc și NU se înregistrează solicitări sau dosare incomplete. 

„Calendarul de depunere a dosarelor în vederea obținerii Arhiereștii 

Binecuvântări - avizul cultului Ortodox”, va fi afișat atât la avizier, cât și pe 

site-ul Arhiepiscopiei Râmnicului și va fi trimis Inspectoratului Școlar 

Județean Vâlcea ca să fie pus atât pe site-ul cât și la avizierul ISJ-ului, iar 

domnul inspector de Religie va informa toți directorii unităților școlare și toți 

profesorii de Religie din județul Vâlcea cu privire la acest Calendar de 

mobilitate transmis de Arhiepiscopia Râmnicului. 

 

 


