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

E,XAMEN CAPACITATE PREOTEAS CA

v5

facem cunoscut c6

in baza noilor reglementari ale Sf.

referitoare Ia oblinerea gradelor
profesionale, aprobate in qedinla din 4-5 martie 2003, numirea qi titularizatea
personalului cierical se va face numai in baza examenului de capacitate
preoleasc il, ce se va susline in doud sesiuni anuale, pentru licenliali tn teologie

Sinod

al Bisericii Ortodoxe Rom6ne

pustorald.

Drept urmare,

in qedinla Consiliului Eparhial din data de 1,6

septembri e 2016, la propunerea consilierului eparhial bisericesc, P.S. Sa IUSTIN

SIGHETEANUL,

arhiereu vicar al

Episcopiei Orlodoxe Romdne

a

Maramureqului gi Sdtmarului, aprobd aa sesiunea de examen de capacttate
preo{eascd sd aibd loc in data de joi, 10 noiembri e 2016r la Centrul Eparhial, str.
Avram Iancu, nr. 5, Baia Mare, dupi urmdtorul program:
- orele 8.30 - 10.30 examenul scris;
- incepAnd cu orele 1 1.00 examenul oral'
Subiectele examenului scris qi ale celui oral sunt cele inscrise in
programa examenului de capacitate pentru personalul clerical, pe care vi le-am
iransmis in data de 22.11.2006, valabile pentru intreaga Mitropolie a Clujului,
Maramureqului gi S6lajului, publicate de altfel qi in revista Renaqterea nr. 4 I 2003 ' p.
8-9, cu bibliografia aferentd qi pe site-ul Episcopiei Ortodoxe RomAne a
Maramureqului qi Sdtmarului, la secliunea qtiri.
Binevoili a informa pe cei in cauzd, de cele de mai sus qi a pune in
aplicare prevederile prezerftei decizii.
Din inciedin\areai. p. S. Sale Arhiepiscop JUSTNIAN CHIRA.

Pr. Pop

EITSCOIIA ORTODOXA nOITaANA A vanaMURESULUI $I SATUaRUTUI
BAIA MARE

Se

I.

publicd concurs pentru ocuparea parohiilor vacante, existente
la data de 1 octombrie 2016.

Protopopiatul BAIA MARE
1. Purohiu Baia sprie ,,sfinlii impdra(i constuntin
preot paroh, 2.841credincioqi, categ. a[-a.

II.

;i

Elena", postul

Protopopiatul LAPU$
2. Psrohia Peteritea, postul de preot paroh, 213 credincioqi, categ. a III-a.

m.

Protopopiatul CHIOAR
3. Parohiu Strem(, postul de preot paroh, 137 credincioqi, caleg. a III-a.

Depunerea dosarelor pentru ocuparea parohiilor vacante se incheie la data de
1 noiembrie 2016.
Concursul pentru ocuparea parohiilor vacante va avea loc la Centrul Eparhial,
in data de joi, 3 noiembrie 2016.
Proba scrisb va avea loc in Sala de Consiliu a Centrului Eparhial Baia Mare,
la ora 8.30.
Proba orald va avea loc in Paraclisul Episcopal Baia Mare, La ora 1 1.00.
Programa pentru concurs se giseqte pe site-ul Episcopiei Ortodoxe Rom6ne a
Maramuregului qi Sdtmarului la secliunea qtiri.
Din incredinlarea i. p. S. Sale Arhiepiscop JUSTINIAN CHIRA.

de

