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Nr.   751    / __26_ . 01 . 2021 

 

                                                               

Către, 

 Toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Botoşani 

În atenţia, 

 Doamnei / Domnului Director şi a profesorilor care predau disciplina religie 

 

 Vă supunem atenției procedura şi calendarul de acordare a avizului cultului (binecuvântării 

arhierești) pentru profesorii care doresc să predea Religia - Cultul ortodox, în anul şcolar 2022-2023, 

în vederea înscrierii la: 

1. Examenul de titularizare  

2. Examenul naţional de definitivare în învăţământ, 

3. Demersul de obţinere a gradelor didactice II şi I, 

4. Examenul de suplinire, inclusiv pentru profesorii de la seminarii, 

5. Alte etape de mobilitate. 

Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 18(1), religia este parte a trunchiului comun, precum şi a Legii nr 489/2006 privind 

libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, 

 Conform „Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021”, aprobată prin OMEN nr. 5259/12.11.2019 se 

precizează: art. 4 (2), punctele b) şi d), precum şi art. 9(16); a OMECS nr. 5232/14.09.2015, privind 

aprobarea „Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar”, 

art. 2(1), 

Ținând cont de PROTOCOLUL nr. 9217/29 mai 2014, cu privire la predarea disciplinei religie, 

cultul ortodox, în învăţământul preuniversitar, încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale, Patriarhia 

Română şi Secretariatul de Stat pentru Culte, art. 4 (1): precum şi Procedura de acordare şi de retragere 

a avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului pentru desfăşurarea de activităţi în învăţământul religios 

şi teologic aprobată prin ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 16-17 decembrie 

2014, 

Având în vedere contextul actual creat de pandemia COVID-19 şi eventualele măsuri ce vor fi 

luate de autorități în timpul stării de alertă din România, 
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 Avizul cultului (binecuvântarea arhierească) pentru predarea disciplinei religie - Cultul 

ortodox, în anul şcolar 2021-2022 sau pentru înscrierea la diferite etape de mobilitate şi perfecționare 

didactică din anul şcolar 2021-2022 a profesorilor care predau disciplina religie – Cultul ortodox, se 

va acorda candidaților în urma unui interviu, care va avea loc Marţi, 1 martie 2022, în intervalul orar 

10:00 – 15:00, la Protopopiatul Botoșani (str. Arhim. Marchian, nr.8). 

 Vă solicităm să informați toate cadrele didactice care doresc să predea disciplina religie – 

Cultul ortodox în anul școlar 2022-2023. Procedura şi actele necesare pentru acordarea avizului 

cultului sunt prezentate în anexă. 

 

Inspector Şcolar General,    Inspector Şcolar General Adjunct, 

Prof.  dr. Ada-Alexandrina MACOVEI    Prof. Ana-Maria LOGHIN  

 

 

 

 

        Inspector şcolar pentru religie, 

         Pr. prof. Liviu BOTEZATU 
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ANUNT
in atenfia profesorilor de Religie ortodoxi

gi a celor care doresc si predea disciplina Religie ortodoxi

Sectorul educafional al Arhiepiscopiei Iagilor anuntf, organizarea interviurilor pentru
acordarea binecuvAntdrii celor care doresc sd se inscrie la examenul nalional de tifularizare
in inv5ldmAntul preuniversitar, disciplina Religie ortodoxi, sau pentru cei care o predau
deja, in vederea inscrierii la diferite etape de mobilitate gi de perfeclionare didacticd in anul
gcolar 2022-2023.

Arhiereasca binecuvAntare va fi acordatd candidalilor din judelul Botogani, marfi, 1
martie 2022, in intervalui orar 10.00 - L5.00, la Protopopiatul Botogani (str. Arhim.
Marchiary nr. 8), de citre o comisie formatd din reprezentantul Centrului eparhial Iagi,

inspectorul pentru disciplina Religie gi un profesor metodist.
Candidafii laici, care solicitd binecuvAntare, vor sustine un examen psihologic

compus dintr-o parte scrisd si un interviu, in urma ciruia se va elibera un aviz psihologic.
Avizul psihologic se poate obfine gi pAnd la data interviului, cu programare prealabild, de

la Cabinetul Psihologic Atest din Iagr, bld. $tefan cel Mare gi Sfdnf nr. 8, etaj 2, cam. 14, e-

mail: contact@atest.ro, telefon: 0232 278 223, mobil:0726 327 077, WhatsApp:0727 597 533

(pentru mesaje).
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Acte necesare pentru oblinerea arhiereqtii binecuvantari
in vederea inscrierii la examenul national de titularizare in invifimAnt,

disciplina Religie ortodoxi,
sau in vederea inscrierii la diferite etape de mobilitate
qi de perfecfionare didactici in anul qcolar 2022-2023

I. Profesori:
1,. Cerere adresati inalpreasfinlitului Pdrinte Mitropolit Teofan (in care candidatul

precizeazd. cI va respecta prevederile statutare, canoanele gi regulamentele bisericegti,

precum gi hotirArile autoritifilor bisericegti, normative pentru desfdsurarea

activit5lilor didactice);
2. Copie a actului de identitate;
3. CV-Europass;
4. Recomandare de la preotul paroh din parohia de domiciliu sau de la pirintele

duhovnic;
5. Recomandare de la preotul paroh al parohieiperazacdreia se afld gcoala unde a predat

in ultimul an (de la toli preofii parohi ai parohiilor pe raza cdrora se afld unitdtile
scolare/structurile unde a predatin ultimul an);

6. Memoriu de activitate pentru ultimul an gcolar vizat de conducerea scolii/gcolilor unde
a predat in ultimul ary precum gi de responsabilul cercului pedagogic.

II. Profesori de la Seminariile/Liceele Teologice:
1,. Cerere adresatd inaltpreasfinlitului Pdrinte Mitropolit Teofan (in care candidatul

precizeazd ci va respecta prevederile statutare, canoanele si regulamentele bisericesti,
precum gi hotdrArile autoritdlilor bisericegti, normative pentru desflsurarea
activitdfilor didactice);

2. Copie a actului de identitate;
3. CV-Europass;
4. Recomandare de la preotul paroh din parohia de domiciliu sau de la duhovnic;
5. Memoriu de activitate pentru ultimul an gcolar vizat de directorul unitltii scolare si de

responsabilul cercului pedagogic;
6. Acordul scris al directorului Seminarului/Liceului Teologic unde doreste sd aplice.

III. Absolvenfi ai Faculti$i de Teologie Ortodoxi Dumitru Stdniloae din Iasi:
1,. Cerere adresati lnalpreasfintitului Pdrinte Mitropolit Teofan (in care candidatul

precizeazd, ci va respecta prevederile statutare, canoanele si regulamentele bisericesti,

precum gi hotirArile autoritdfilor bisericegti, normative pentru desfigurarea
activitdlilor didactice);

2. Copie a actului de identitate;
3. CV-Europass;
4. Recomandare de la preotul paroh din parohia de domiciliu;
5. Recomandarea spiritualului facultdlii de teologie (pt. absolventii din anul universitar

curent);
6. Recomandarea pirintelui duhovnic (pt. absolventii din anii anteriori).
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