
  

 Preafericite Părinte Patriarh, 

 
 

 

 

 Subsemnatul(a),__________________________________________________________, 
                                                          nume, (nume la naştere), inițiala tatălui, prenume 
 

 licențiat(ă) al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din ________________________, specializarea 

_______________________________________, promoția ____________,  cu domiciliul în 

________________________, cu adâncă smerenie, vă rog să binevoiți a-mi acorda Înalta 

binecuvântare pentru a depune dosarul la 1 _______________________________________         

în vederea 2  _________________________________________________________________,   

la disciplina Religie, în anul școlar 2021-2022. 

 Menționez că am o vechime de ___ ani în predarea Religiei, Gradul didactic __________ 

și, în prezent, predau la 3________________________________________________________, 

judeţul/sectorul _________________ obținând avizul de continuitate şi calificativul didactic 

_____________. 
 
 

 De asemenea, îmi iau angajamentul ca, în termen de 5 (zile) lucrătoare de la data repartizării pe 

post/catedră didactic(ă), să transmit decizia de încadrare Sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul al 

Arhiepiscopiei Bucureștilor, la adresa avizcult@arhiepiscopiabucurestilor.ro, pentru completarea datelor 

referitoare la postul/catedra didactic(ă) ocupat(ă) şi să comunic orice modificare ulterioară a acestor date. 

Totodată, mă oblig să particip la toate activităţile metodice care se vor desfășura la nivelul Comisiei 

metodice/Cercului metodic, în anul școlar 2021-2022.  

 Declar că am luat cunoștință de explicațiile, instrucțiunile, precum și de drepturile pe care le 

am potrivit articolelor 12–18 din Legea nr. 677/21.11.2001, actualizată, pentru protecția persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor personale și libera circulație a acestor date, precum și la prelucrarea 

datelor cu caracter personal. Prin aceasta, dau expres acordul pentru prelucrarea, în conformitate cu 

Legea 677/21.11.2001, actualizată, a datelor personale, și să respect, conform legii, confidențialitatea 

datelor, informațiilor sau documentelor de care iau cunoștință. 

 

 

Cu fiască supunere,  

Data: ________________        Semnătura, 

                      ____________ 
                                                                   
                                                                                                 Telefon:    ______________ 

        E-mail___________________ 
 
 

Preafericirii Sale,                                                       

Preafericitului Părinte DANIEL,                                                                    

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
 

 
1 Se va completa cu inspectoratul școlar/centrul de examinare/denumirea unității de învăţământ; 
2 Se va completa, după caz: pretransferului la cerere; titularizării în baza articolului 931 din Legea educației nr. 

1/2011; susținerii examenului de titularizare; suplinirii cu aviz de continuitate din partea unității de învăţământ; 

detașării în interesul învățământului/la cerere; ocupării posturilor vacante prin Plata cu ora;  

3 Se va completa cu denumirea unității de învățământ, județul/sectorul. 
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