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Formare 
Grade  
Profesionale

Definitivat & 
Gradul 2

„ 
Preoția este un mare dar făcut 
oamenilor de Dumnezeu.

”
Arhim. Epifanie Theodoropoulos

Arhiepiscopia Iașilor
Facultatea de Teologie 

Ortodoxă „Dumitru 
Stăniloae” 

Centrul de Formare 
Continuă
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În viața preotului, hirotonia 
este o clipă care sacralizează 

prin harul lui Dumnezeu 
drumul de formare parcurs 
și marchează începerea vieții 
de slujitor al lui Dumnezeu și 
al aproapelui învățând pe tot 
parcursul vieții să depășească 
provocările ce îi ies în 
cale. Gradele Profesionale 
reprezintă un stagiu de 

formare conceput să dea 
șansa preotului să acceseze 
experiențe și informații mereu 
noi care să-l motiveze, formeze 
și informeze.  
În cele din urmă, este o formă 
de aprofundare a răspunsurilor 
care se cer date provocărilor 
contemporane și una de 
facilitare a imersiunii în slujirea 
preoțească.

Obiective

Obiectivele formării profesionale permanente a preoților sunt: 
1. Identificarea adecvată a nevoilor de formare;
2. Calibrarea mesajului formativ în funcție de aceste nevoi;
3. Împrospătarea acestui mesaj de la un grad la altul;
4. Maximizarea impactului produs de prestațiile invitaților și ale 

profesorilor autohtoni;
5. Construcția unui proces de formare care să susțină în ultimă 

instanță misiunea Bisericii în ansamblul ei.

Cursurile pentru 
obținerea gradului 
Definitiv și a 
gradului 2 în preoție 
reprezintă un mijloc 
de perfecționare 
a cunoștințelor, 
competențelor și 
atitudinilor pastorale 
cât și o etapă 
din strategia de 
formare continuă a 
Arhiepiscopiei Iașilor, 
implementată prin 
Centrul de Formare 
Continuă. 

Temele abordate sunt diferențiate pentru ficare grad și adaptate 
anual conform tendințelor din viața curentă a Bisericii. 
La Definitivat temele au ca obiectiv dezvoltarea și sunt din studiul 
Sfintei Scripturi, Liturgică, Omiletică, Catehetică, Administrație, 
Drept canonic, Pastorație și duhovnicie, Apologetică și relația 
dintre Știință și credință. 
La Gradul 2 temele au ca obiectiv aprofundarea și sunt din: 
Viața parohiei, Lucrarea filantropică a Bisericii, Bioetică, Familia 
contemporană, Familia preotului Pastorație și duhovnicie, 
Apologetică și relația dintre Știință și credință.

Tematica

Strategia Corpul profesional de formatori are în componența sa ierarhi 
ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și  profesori ai Facultății de 
Teologie Ortodoxă din Iași, dar și din țară. De aceea, cursurile 
reprezintă o bună oportunitate de întâlnire cu profesori precum: 
Pr. Conf. Dr. Vlaicu Patriciu,  Prof. Dr. Sebastian Moldovan, Pr. 
Conf. Dr. Radu Preda Conf. Dr. Adrian Lemeni sau personalități ai 
vieții Bisericii ca: Pr. Răzvan Ionescu,  Dl. Mirel Bănică, Dl. Răzvan 
Bucuroiu sau Dl. Sever Voinescu.  

Formatori

Masterul 
Profesional

Prima etapă o 
reprezintă Masterul 
de Misiune și Slujire 
Pastorală.

MMSP1

Formare 
Tineri Preoți

O serie de ateliere 
dedicate preoților 
recent hirotoniți.

FTP2

Formare
Grade ProfesionaleCursurile pentru 

obținerea gradelor 
Definitiv, 2 și 1.

FGP3

Numeroase cursuri, 
ateliere și sesiuni de 
formare 

Formare ...

Formare continuă
4
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Studii medii Studii superioare

1. cerere către Chiriarh; 1. cerere către Chiriarh;

2. copie după diploma de absolvire a 
seminarului sau copie după diploma 
de bacalaureat;

2. copie după Diploma de licențiat în 
teologie;

3. copie după certificatul de atestare a 
competențelor profesionale;

3. adeverință care să ateste cel puțin 5 
ani vechime în preoție;

4. copie după certificatul de capaci-
tate preoțească;

4. memoriu de activitate avizat de 
protopop, având calificativul cel puțin 
„Bine";

5. copie după certificatul de acordare 
a definitivării;

5. dovadă privind publicarea unor 
cărți, studii, articole, predici, cateheze, 
conferințe, alte materiale de interes 
bisericesc și apariții în mass-media 
bisericească;

6. adeverința care să ateste cel puțin 5 
ani de vechime în preoție;

6. dovadă privind elaborarea sau 
susținerea unei conferințe preoțești 
ori a unei teme în cadrul cercului pas-
toral, în ultimii 4 ani.

7. memoriu de activitate avizat de 
protopop, având calificativul cel puțin 
„Bine";

8. dovadă cu notările administrative 
de la Centrul eparhial de la obținerea 
gradului definitiv până în prezent;

9. dovadă privind elaborarea sau 
susținerea unei conferințe preoțești 
ori a unei teme în cadrul cercului pas-
toral, în ultimii 4 ani.

OPIS DOCUMENTE
GRADUL 2

Studii medii Studii superioare

1. cerere către Chiriarh; 1. cerere către Chiriarh;

2. copie după diploma de absolvire a 
seminarului sau copie după diploma 
de bacalaureat;

2. copie după actele de studii: di-
ploma de licență în teologie, master, 
doctorat și foile matricole;

3. copie după certificatul de atestare 
a competențelor profesionale;

3. adeverința care să ateste cel puțin 
1 an vechime în preoție;

4. copie după certificatul de 
capacitate preoțească;

4. memoriu de activitate avizat de 
protopop;

5. adeverința care să ateste cel puțin 
1 an de vechime în preoție;

5. raportul protopopului în legătură 
cu inspecțiile anuale;

6. memoriu de activitate avizat de 
protopop;

6. media notărilor administra-
tive pentru activitatea desfășurată, 
stabilită potrivit Regulamentului 
de numire și transferare a clerului, 
având calificativul cel puțin „Bine".

7. raportul protopopului în legătură 
cu inspecțiile anuale;

8. media notărilor administrative 
pentru activitatea desfășurată, 
stabilită potrivit Regulamentului 
de numiri și transferări, având 
calificativul cel puțin „Bine”.

DEFINITIVAT
OPIS DOCUMENTE
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M-am bucurat din primele clipe de slujirea 
arhierească şi de prezențele şi deschiderea 
părinților şi a domnilor profesori către un 
dialog sincer şi formator. Împărtăşirea 
experiențelor, sentimentul de familiaritate 
simțit între noi cu toate ideile şi amintirile 
care s-au depănat, tot ce ne-au învățat sau 
ne-au confirmat părinții arhierei, profesorii 
şi facilitatorii au contribuit la modul în care 
ne vom raporta de aici înainte la pastorația 
şi misiunea noastră.

Pr. Cristian Băițan Turenschi, (octombrie 
2019) 

Am avut parte de o experiență frumoasă, 
cu un program intens, cu rezultate 
frumoase. Partea duhovnicească a slujirii 
şi a îndrumărilor, descoperirea unor noi 
puncte de vedere şi a unor realități trecute 
cu vederea şi apropierea, fiindcă nu am 
simțit nici un moment distanțe între noi, au 
contribuit din plin la reflecție şi la proiecția 
unui plan pastoral pentru fiecare dintre noi. 
Cred că vom fi mai aproape de cei pe care îi 
păstorim ...

Pr. Lucian Veleșcu, (octombrie 2019)

Testimoniale

• locația
• cazarea și mâncarea incluse
• cursurile și bibliografia imprimate și primite în 

prima zi

În luna mai sau octombrie, în funcție de numărul de 
înscriși.
Un total de 8 zile, dintre care:
• 1 zi de acomodare
• 5 zile de cursuri
• 1 zi pregătire pentru examen
• 1 zi de examen

Obligația statutară de a obține definitivatul în 5 ani 
de la titularizare.
Oportunitate de dezvoltare și aprofundare.
Ocazia de a stabili relații cu profesioniști în pastorația 
Bisericii.

• Vechimea
• Depunerea dosarului la protopopiat în perioada 

stabilită
• Disponibilitatea de a fi prezent pe toată durata 

celor 8 zile
• Taxa de participare achitată în prima zi de curs

Sfânta Liturghie
Micul dejun
1) Curs, atelier și seminarizare
Prânz și odihnă
2) Curs, atelier și seminarizare
Cină 

Definitivat
Examen scris cu subiecte formulate din temele 
respective și colocviu cu subiecte din Liturgică, 
Omiletică și Catehetică și Drept canonic.
Gradul 2
Examen scris cu subiecte formulate din temele 
respective. 

EXAMEN

ZIUA DE CURS

FACILITĂȚI

PROGRAM

CONDIȚII

IMPORTANȚA
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Ștefan cel Mare, 16, Iași

0756 725 948

cfc@mmb.ro

https://www.facebook.com/Centrul-

de-Formare-Continuă


