ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE
TRANSFER ŞI EXAMEN DE SELECŢIONARE
• CERERE către Preafericitul Părinte Patriarh, cu date amănunŃite şi motive întemeiate,

•
•
•

care să susŃină cererea de transfer;
CV EUROPASS – 1 exemplar cu poză imprimată în colŃul din dreapta sus;
ACTE DE STUDII – Diploma de licenŃă şi Foaia matricolă – câte 2 exemplare copii
xerox legalizate;
FIŞĂ PERSONALĂ – 1 exemplar (de la Serviciul Personal al Arhiepiscopiei
Bucureştilor);
ADEVERINłĂ de la Biroul Personal al Arhiepiscopiei privind cazierul;
CERTIFICATUL DE NAŞTERE (soŃ / soŃie) – câte un exemplar copie xerox legalizată;
CERTIFICATUL DE BOTEZ (soŃ / soŃie) – câte un exemplar copie xerox;
CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE – 1 exemplar copie xerox legalizată;
CERTIFICATUL DE CUNUNIE RELIGIOASĂ – 1 exemplar copie xerox;
BI / CI (soŃ / soŃie) – câte un exemplar copie xerox;
ADEVERINłĂ DEBITE (de la Protoieria de provenienŃă);
MEMORIU DE ACTIVITATE vizat de Pc. Pr. Protoiereu cu poze ataşate (biserică
interior- exterior şi alte activităŃi) care să confirme activitatea;
CAZIER JUDICIAR (de la PoliŃie);
Copie CARTE DE MUNCĂ (la zi) – ştampilată pe fiecare pagină;
ADEVERINłĂ MEDICALĂ (medic de familie);

•

MENłIUNE SPECIALĂ: felul încadrării – normă de bază sau cumul de funcŃii;

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

PENTRU PREOŢII DIN ALTE EPARHII (În plus)
•

BINECUVÂNTAREA CHIRIARHULUI LOCULUI (de provenienŃă) de a candida
pentru un post de preot vacant în Arhiepiscopia Bucureştilor;
• ADEVERINłĂ de cursuri (Definitivare, Promovare) – 1 exemplar copie xerox
legalizată;

OBSERVAŢII:
•
•
•

Dosarele de transfer se depun la Arhiepiscopia Bucureştilor numai în perioada de
candidare.
Nu vor fi primite dosarele preoŃilor care nu întrunesc condiŃiile de vechime (5 ani
vechime în cler sau de la ultimul transfer), cele legate de cursurile misionare
(minim gradul Definitiv) sau au alte impedimente.
Examanul de SelecŃionare are valabilitate de 1 AN.

DOSARELE SE DEPUN LA CENTRUL EPARHIAL BUCUREŞTI

