
Dosarele de candidare pentru posturile clericale vacante pentru 

candidații nehirotoniți 

 

Dosarele de candidare pentru posturile clericale vacante se vor depune de către 

candidații nehirotoniți direct la Registratura eparhială, însumând următoarele 

documente: 

a. Solicitare către Chiriarhul locului 

b. Curriculum Vitae cu poză color 

c. C.I. (copie) (soţ / soţie) 

d. Certificat de Naştere (copie) (soţ / soţie) 

e. Certificat de Botez (copie) (soţ / soţie) 

f. Cazier Judiciar  

g. Binecuvântarea Arhierească pentru Căsătorie 

h. Certificat de Căsătorie (copie)  

i. Certificat de Cununie (copie)  

j. Certificate de Naştere ale copiilor (copii) – dacă este cazul 

k. Diplomă Bacalaureat (copie) 

l. Diplomă / adeverinţă Licenţă (copie)  

m. Foaie matricolă facultate (copie)  

n. Diplomă / adeverinţă Master (copie) obligatorie începând cu promoţiile 

de absolvenţi ai anului 2009  

o. Diplomă / adeverinţă Doctorat (copie) - unde este cazul  

p. Certificat de Competenţe Pastorale (copie) – obligatoriu începând cu 

promoţiile de absolvenţi ai anului 2009 

q. Certificat de Capacitate Preoţească  

r. alte acte de calificare / de continuare a studiilor, acte de studii în alte 

domenii – unde este cazul  

s. Declaraţia notarială pe propria răspundere a candidatului la hirotonie 

că nu are impedimente la hirotonie (nu este divorţat, recăsătorit sau 

căsătorit cu o femeie divorţată, nu a rupt logodna cu o altă persoană, nu 

are copii dintr-o relaţie anterioară, nu a depus voturile monahale)  

t. Declaraţia candidatului la hirotonie că nu desfăşoară nicio activitate 

incompatibilă cu preoţia  

u. Adeverinţă medicală din care să rezulte că nu suferă de nicio boală (sau 

handicap fizic sau psihic) care împiedică slujirea preoţească  



v. Recomandarea duhovnicului atât pentru candidat cât şi pentru 

viitoarea preoteasă (introduse în plicuri sigilate cu ștampila și 

semnătura preotului respectiv) 

w. Cercetarea Canonică de la Arhim. Ioanichie Popescu, starețul 

Mănăstirii Frăsinei (introdusă în plic sigilat cu ștampila și semnătura 

părintelui stareț) 

x. Actul de Înfiere în Arhiepiscopia Râmnicului (copie) - pentru candidaţii 

născuţi în alte eparhii   

y. Formularul de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal pentru ambii soți 

z. Declarație notarială pe propria răspundere pentru soție că nu este 

divorțată sau recăsătorită  

aa. Angajament pentru ambii soți că vor locui în parohie  

 


