
HOTĂRÂREA NR. 4218/2010 PENTRU APROBAREA TEXTULUI MĂRTURISIRII (DECLARAŢIEI) 

SOLEMNE PUBLICE ROSTITE LA HIROTONIE, CU CARACTER UNITAR ÎN EPARHIILE 

BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, ELABORAT PE BAZA PROPUNERILOR SINOADELOR 

MITROPOLITANE (ȘEDINȚA DE LUCRU DIN 7 IULIE 2010) 

 

 Având în vedere considerațiile prezentate în referatul Cancelariei Sfântului Sinod 

privind propunerile Sinoadelor Mitropolitane în legătură cu Mărturisirea (Declaraţia) de la 

hirotonie pentru clerul de mir și cu Mărturisirea (Declarația) pentru hirotonia clerului 

din rândul personalului monahal; 

 La propunerea Comisiei canonice, juridice și pentru disciplină, precum și a acceptării 

textelor finalizate prin votul unanim al ierarhilor prezenți, Sfântul Sinod a hotărât: 

1. Aprobă textul Mărturisirii (Declaraţiei) de la hirotonia clerului de mir (Anexa nr. 1) 

și textul Mărturisirii (Declarației) de la hirotonia clerului din rândul personalului 

monahal (Anexa nr. 2), în forma definitivată de Sfântul Sinod pe baza propunerilor 

Sinoadelor Mitropolitane, transmise la Patriarhia Română. 

2. Aprobă ca textele celor două Mărturisiri (Declarații) să aibă caracter unitar și 

obligatoriu în eparhiile Patriarhiei Române din țară și din afara granițelor țării. 

 Prezenta hotărârea a Sfântului Sinod se comunică tuturor eparhiilor Patriarhiei 

Române din țară și din afara granițelot țării, pentru aducerea la îndeplinire.  

 



ANEXA NR. 1

PATRIARHIA ROMÂNĂ

Stema şi titulatura eparhiei
Nr._______din_____________________

Citită în fa a noastră, cu prilejul hirotoniei întru preot,ț
săvâr ită în biserica ___________________________________,ș
din localitatea________________________________________,
la data de ___________________________________________.

Semnătura chiriarhului/arhiereului care oficiază hirotonia

În numele Tatălui i al Fiului i al Sfântului Duh, Amin!ș ș

MĂRTURISIRE (DECLARAŢIE)

Subsemnatul,  diacon  ________________________________________, chemat  la  hirotonia 
întru preot, pe seama parohiei _________________________________________________, cu hramul 
________________________________,  din  localitatea  _________________________  Protopopiatul 
(protoieria)  _____________________________,  judeţul  _________________________,  mărturisesc 
înaintea lui Dumnezeu şi a Chiriarhului meu, ______________________________________________, 
că voi împlini cu râvnă tot ceea ce este spre binele şi mântuirea credincioşilor încredinţaţi mie spre 
păstorire.

În toată viaţa mea mă voi călăuzi după învăţăturile Sfintei Evanghelii, ale Sfinţilor Apostoli, 
după Sfintele Canoane şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe.

Mă voi strădui să împlinesc în via a i activitatea mea îndemnul Sfântului Apostol Pavel careț ș  
cere ca preotul  „să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înţelept, cuviincios,  
iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii; nebeţiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câştig urât, ci  
blând, paşnic, neiubitor de argint, bine chivernisind casa lui, având copii ascultători, cu toată bună-
cuviinţa; căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui  
Dumnezeu?" (I Timotei 3, 2-5).

Voi purta totdeauna cu demnitate inuta preoţească şi  ț voi locui împreună cu familia mea în 
parohia încredinţată mie spre păstorire, păstrând şi sporind toate bunurile parohiei. Nu mă voi ocupa cu 
activităţi contrare chemării preoţeşti şi nu mă voi face părtaş la adunări i lucrări potrivnice Bisericii.ș

Prin întreaga mea slujire învăţătorească, sfinţitoare şi pastorală, precum şi prin armonia vie ii deț  
familie, mă voi strădui să apăr Sfânta Biserică, păzind-o de defăimare şi de dezbinare, stând permanent 
în ascultare fa ă de Chiriarhul meu i în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă.ț ș

Mărturisesc,  de  asemenea,  că  voi  fi  întru  toate  supus  i  fidel  Chiriarhului  ș meu, 
__________________________________________________________________ şi succesorilor săi în 
scaunul chiriarhal, voi respecta Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 
celelalte legiuiri bisericeşti, hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale organismelor 
eparhiale deliberative i executiveș . (precum i Statutul eparhiei – ș la eparhiile din afara grani elor ăriiț ț )

În caz contrar, voi suporta consecin ele canonice, statutare i regulamentare biserice ti ce decurgț ș ș  
din nerespectarea în via a i activitatea mea a prevederilor acestei Mărturisiri.ț ș

Aşa să-mi ajute Dumnezeu, în toată viaţa şi lucrarea mea preoţească!

Ziua_______, luna__________________, anul________

Semnătura candidatului la hirotonie



ANEXA NR. 2

PATRIARHIA ROMÂNĂ

Stema şi titulatura eparhiei
Nr._______din_____________________

Citită în fa a noastră, cu prilejul hirotoniei întru ieromonah,ț
săvâr ită în biserica ___________________________________,ș
din Mânăstirea________________________________________,

la data de  
____________________________________________.

Semnătura chiriarhului/arhiereului care oficiază hirotonia

În numele Tatălui i al Fiului i al Sfântului Duh, Amin!ș ș

MĂRTURISIRE (DECLARAŢIE)

Subsemnatul, ierodiacon ___________________________________________, chemat la hirotonia 
întru ieromonah, pe seama Mănăstirii _______________________________________________________, cu 
hramul ________________________________, din localitatea __________________________________, 
Protopopiatul (protoieria) ____________________________, judeţul ___________________________, 
mărturisesc înaintea lui Dumnezeu şi a Chiriarhului meu, ____________________________________, 
că  voi împlini cu râvnă tot ceea ce este spre mântuirea obştii sfintei mânăstiri i spre binele lucrării eiș  
duhovnice ti.ș

În toată viaţa mea mă voi călăuzi după învăţăturile Sfintei Evanghelii, ale Sfinţilor Apostoli, după 
Sfintele Canoane şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe.

Mă voi strădui să împlinesc în via a i activitatea mea îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos,ț ș  
Care zice: „oricine doreşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze  
Mie. Că cine voieşte să-şi scape sufletul său îl va pierde, iar cine îl va pierde pentru Mine şi pentru  
Evanghelie,  acela îl  va scăpa.  Căci  ce-i  foloseşte  omului  să câştige lumea întreagă,  dacă-şi  pierde 
sufletul său? Sau ce va putea să dea în schimb omul pentru sufletul său?” (Marcu 8, 34-37).

Voi vieţui în mănăstirea rânduită mie spre slujire de Chiriarhul locului, împlinind cele trei voturi 
ale chipului îngeresc:  ascultarea, fecioria  şi sărăcia de bună voie, păstrând şi sporind bunurile sfintei 
mănăstiri. Nu mă voi ocupa cu activităţi contrare chemării preoţeşti şi nu mă voi face părtaş la adunări şi 
lucrări potrivnice Bisericii.

Prin întreaga mea slujire învăţătorească, sfinţitoare şi pastorală, mă voi  strădui, necontenit, să 
apăr Sfânta Biserică, păzind-o de defăimare şi de rătăciri, stând permanent în ascultare fa ă de Chiriarhulț  
meu i în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă.ș

Mărturisesc, a adar, că voi fi întru toate supus şi ascultător Chiriarhului meu,  ș stareţului meu şi 
succesorilor  acestora  în  scaunul  chiriarhal  şi  stăreţesc.  Voi  respecta  Statutul  pentru  organizarea  şi  
funcţionarea  Bisericii  Ortodoxe  Române, Regulamentul  pentru  organizarea  vieţii  monahale  şi  
funcţionarea  administrativă  şi  disciplinară  a  mânăstirilor şi  celelalte  legiuiri  bisericeşti,  hotărârile 
Sfântului  Sinod al  Bisericii  Ortodoxe Române,  ale  organismelor  eparhiale  deliberative  i  executiveș . 
(precum i Statutul eparhiei – ș la eparhiile din afara grani elor ăriiț ț )

În caz contrar, voi suporta consecin ele canonice, statutare i regulamentare biserice ti ce decurgț ș ș  
din nerespectarea în via a i activitatea mea a prevederilor acestei Mărturisiri.ț ș

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Ziua_____, luna________________, anul_________

Semnătura candidatului la hirotonie


