
EPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A MARAMURE$ULUI $I SATMARULUI
BAIA MARE

EXAMEN CAPACITATE PREOTEASCA

v6 facem cunoscut c6 in baza noiior reglementdri ale Sf.

Sinod al Bisericii Orlodoxe Romdne referitoare la ob{inerea gradelor

profesionale, aprobate in qedinla din 4-5 martie 2003, numirea qi titularizarea

personalului clerical se va face numai in baza examenului de capacitate

preoleasci, ce se va sus{ine in doud sesiuni anuale, pentru licenliali tn teologie

pastorald,
Drept unnare, in qedinla Consiliului Eparhial din data de 9 ianuarie

2018, la propun.r.u 
"orrilierului 

eparhial bisericesc, P.S. Sa IUSTIN Episcop al

MaramuieEului qi Sdtmamlui, aprobd ca sesiunea de examen de capacitale

preo{eascd sd aibd loc in data de marfi, 6 februarie 2018, la Centrul Eparhial,

str. Avram lancu, tr. 5, Baia Mare, dupd urmdtorul program:
- orele 8.30 - 10.30 examenul scris;
- incepdnd cu orele 11.00 examenul oral.
Subiectele examenului scris gi ale celui oral sunt cele inscrise in

programa examenului de capacitate pentru personalul clerical, pe care vi le-am

transmis in data de 22.11.2006, valabile pentru intreaga Mitropolie a Clujului,

Maramuregului qi Sdlajului, publicate de altfel gi in revista Renaqterea nr. 4 I 2003 
'

p. 8-9, cu bibliografia aferentd qi pe site-ul Episcopiei Ortodoxe Romdne a

Maramuregului qi Sitmarului, la secliunea qtiri.
Binevoili a informa pe cei in cauz6, de cele de mai sus 9i a pune in

aplicare prevederi Ie pr ezentei decizii.

Consilier

Pr. Mihali Ad



EptscoPtA oRToDOXA ROMANA A MARAMUREgULUI 9l SATMARULUI

BAIA MARE

PAROHII VACANTE

Se publicd concurs pentru ocuparea parohiilor vacante, existente la data de 12 ianuarie 2018'

Protopopiatul BAIA MARE

1, Parohia ,,5f, Ilie", postul de preot paroh, 3.526 credincioqi, categ. aI-a.

Protopopiatul VI$EU

2. parohia Rozuvlea $esu Mdndstirii, postul de preot paroh, 805 credincioqi, categ. aII-a'

Protopopiatul SATU MARE

3, Purohia Oar, postul de preot paroh, 439 credincioqi, categ. a III-a.

Protopopiatul CAREI

4. Parohia Ghirolt, postul de preot paroh, 167 credincioqi, categ' a III-a.

5, Parohia Ca(a,postul de preot paroh, 298 credincioqi, categ. a III-a.

Protopopiatul OA$

6. parohiu Meste&cdn postul de preot paroh, 348 credincioEi, categ. aIII-a.

Depunerea dosarelor pentru ocuparea parohiilor vacante se incheie la data de joi, 8 februarie 2018'

Concursul pentru ocuparea parohiilor vacante va avea loc la Centrul Eparhial, in data de luni,

12 februarie 2018.

proba scrisd va avealoc in Sala de Consiliu a Centrului Eparhial Baia Mare, la ora 8.30.

Proba orald va avea loc in Paraclisul Episcopal Baia Mare, la otal1'00.

programa penfu concurs se gdseqte pe site-ul Episcopiei Orlodoxe RomAne a Maramureqului 9i

Sdtmarului la secJiunea qtiri.


