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Adunarea eparhial\ a 
Arhiepiscopiei Ia[ilor

– D\ri de seam\ 2002 –

Sectorul administrativ-bisericesc

Biserica s-a dovedit, [i pe parcursul anului 2002, a fi un factor de stabilitate în
societatea româneasc\ nu numai prin educa]ia moral-religioas\ care transform\ [i
orienteaz\ con[tiin]ele oamenilor spre iubire unii fa]\ de ceilal]i [i spre respectarea
valorilor autentice, dob=ndite prin munc\ [i rug\ciune, ci [i prin ini]ierea [i punerea
în practic\ a unor programe ample misionar-pastorale, cultural-educative, social-
filantropice [i medical-caritative care angreneaz\ mult personal oferind, astfel,
locuri de munc\ pentru 3857 oameni, efortul salariz\rii acestora, numai din fonduri
proprii, fiind cuprins între 35-54 %, din cuantumul total de fonduri destinate salari-
z\rii, ajungând la nivelul unor sectoare, în anumite perioade ale anului, pân\ la 60 %
din totalul fondului de salarii, iar în cazul altor sectoare cum ar fi cel al Fabricii de
cherestea „Sf. Troi]\”, salarizarea fiind realizat\ numai din fonduri proprii.

Cu toate c\ activit\]ile derulate au fost îngreunate de situa]ia economic\ dificil\
prin care trece ]ara, personalul angajat al Arhiepiscopiei Ia[ilor a r\spuns în mod
pozitiv [i sus]inut binecuvântatei chem\ri venite din partea Înalt Prea Sfin]itului
P\rinte Mitropolit Daniel de a nu privi munca din cadrul Bisericii doar ca un
simplu serviciu, ci a se implica în aceasta ca fii duhovnice[ti ai Bisericii, aceasta
conducând c\tre o seam\ de realiz\ri importante.

În cele ce urmeaz\ va fi prezentat\ structura administrativ\ a Arhiepiscopiei
Ia[ilor, desf\[urat\ atât la nivel de subunit\]i, cât [i la nivelul schemei de per-
sonal, astfel:

I. La nivelul Centrului eparhial

I.1.Opera]iuni de personal

Urmând cadrul legislativ în care Biserica î[i desf\[oar\ activitatea [i în con-
formitate cu Statutul de organizare a Bisericii Ortodoxe Române care vizeaz\
diversificarea [i amplificarea activit\]ilor pastoral-misionare [i social-caritative,
statul de func]ii al Centrului eparhial Ia[i s-a completat prin înfiin]area unui
num\r de 22 posturi noi.
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Din punctul de vedere al muta]iilor de personal, la nivelul Centrului eparhial
în anul 2002, au avut loc 18 transfer\ri pe posturi din cadrul Centrului eparhial –
Ia[i, 80 încadr\ri [i 35  încet\ri de contracte de munc\.

La nivelul Centrului eparhial statul de func]ii cuprinde un num\r total de 585
posturi din care 395 ocupate [i 190 de posturi vacante. 

Ca subunitate subordonat\ Centrului eparhial Ia[i func]ioneaz\ [i Fabrica de
cherestea „Sf. Troi]\” – Târgu Neam], aceasta având un stat de func]ii specific
activit\]ii de produc]ie. Dintr-un total de 97 de posturi sunt ocupate 60 de pos-
turi, iar 37 sunt vacante. Cele 60 de posturi ocupate sunt grupate astfel: 

toate aceste posturi fiind salarizate integral din fonduri proprii. 

Astfel, în organigrama personal-posturi a Centrului eparhial, incluzând
personalul fabricii de cherestea, se afl\ un num\r total de 682 posturi din care
455 sunt ocupate, iar 227 vacante. 

I.2. Salarizarea

Situa]ia salariz\rii personalului încadrat la Centrul eparhial se prezint\ astfel:
din totalul de 395 de posturi ocupate, 38 de persoane sunt pl\tite în conformitate
cu Legea 142/1999, modificat\ prin O.G. 10/2002, 305 beneficiaz\ de contri-
bu]ie de la bugetul consiliilor jude]ene (la nivelul salariului minim brut pe ]ar\),
iar diferen]a de 52 posturi sunt pl\tite din fonduri proprii.  

În cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor activeaz\ 27 de preo]i de caritate, a c\ror
activitate este coordonat\ de c\tre Sectorul de asisten]\ social\ ,,Diaconia” al
Centrului eparhial, din care:  19  în jude]ul Ia[i, cinci în jude]ul Boto[ani [i trei în
jude]ul Neam]. Se acord\ asisten]\ religioas\ în urm\toarele unit\]i: 17 spitale,
dou\ penitenciare [i patru unit\]i militare, dou\ c\mine de b\trâni [i un c\min
pentru persoane cu handicap.

I.3. Eviden]a [i prelucrarea documentelor, la nivelul secretariatului

În condica de eviden]\ a documentelor (intr\ri/expedi]ii) a Centrului eparhial
Ia[i, s-au înregistrat  în acest an un num\r de 10431 de adrese  (19.984 opera]iuni
intrare-ie[ire), dintre care peste o treime au fost lucrate la sectorul administrativ-
bisericesc. 

Anul acesta, în arhiva Centrului eparhial Ia[i, pe lâng\ opera]iunile specifice
de prelu\ri de materiale arhivistice, fi[\ri, transcrieri de documente etc., au avut
loc 4351 rearhiv\ri de documente [i au fost întocmite  atestate de vechime pentru
23 de persoane.

 

Personal TESA Adminis-

trativ

Auxiliar Între]inere 

gr. II

Debitare 

bu[teni

Semifa-

bricate

Dep. 

Cherestea

Dep.

Bu[teni

Salaria]i 9 9 4 - 19 - 17 2



301VIA}A BISERICEASC|

II. La nivelul subunit\]ilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor

II.1. La nivelul cancelariilor de protopopiat

În Arhiepiscopia Ia[ilor func]ioneaz\ 12 protopopiate cu un num\r de 1167
de parohii. Situa]ia sediilor acestor institu]ii este urm\toarea: num\r protopopiate – 12;
sedii existente – 10; sedii `n curs de construc]ie – 1; protopopiate f\r\ sediu – 1. 

Situa]ia statului de func]ii la cancelariile protopopiatelor este urm\toarea:
dintr-un total de 117 posturi, 85 sunt ocupate, iar 32 sunt vacante. 

Situa]ia salariz\rii personalului încadrat la cancelariile protopopiatelor se
prezint\ astfel: din totalul de 85 de posturi ocupate, 12 persoane sunt pl\tite în
conformitate cu Legea 142/1999, modificat\ [i completat\ prin OG 10/2002, 53
beneficiaz\ de contribu]ie de la bugetele consiliilor jude]ene, iar diferen]a de 20
de posturi sunt pl\tite din fonduri proprii.  

II.1.1. La nivelul parohiilor
În conformitate cu hot\rârile Adun\rii eparhiale din 1993, au  fost înfiin]ate

în acest an un num\r de nou\ parohii.
La acest num\r se adaug\ num\rul de 288 parohii înfiin]ate prin trans-

formarea tuturor filiilor în parohii, rezultând un num\r total de 297 parohii
înfiin]ate în anul 2002.

Astfel, Arhiepiscopia Ia[ilor, cu 12 protopopiate, func]ioneaz\ în prezent cu
urm\toarea situa]ie de posturi [i personal, la nivelul parohiilor: dintr-un total de
2567 posturi, 1311 sunt ocupate, iar 1256 vacante. 

Din totalul de 1311 de posturi ocupate, 843 persoane sunt pl\tite în confor-
mitate cu legea nr. 142/1999, modificat\ prin OG 10/2002, 388 beneficiaz\ de
contribu]ie de la bugetele consiliilor jude]ene, iar diferen]a de 80 de posturi sunt
pl\tite din fonduri proprii. 

În anul 2002, au fost programa]i [i au urmat cursurile pastorale [i de meto-
dologie didactic\ 169 preo]i dintre care 68 pentru definitivare, iar 101 pentru
promovare.

Întrunesc condi]iile de a urma cursurile pastorale [i de metodologie didactic\
un num\r de 128 preo]i, dup\ cum urmeaz\: 81 pentru cursuri de definitivare, iar
47 pentru cursuri de promovare.

II.1.2. La nivelul m\n\stirilor
La nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor statul de func]ii al m\n\stirilor cuprinde un

num\r total de 1290 posturi (dintre acestea 146 sunt incluse în statul de personal
al Centrului eparhial) din care  978 ocupate [i 312 de posturi vacante.

Situa]ia salariz\rii personalului încadrat pe statul de func]ii al m\n\stirilor
din Arhiepiscopia Ia[ilor se prezint\ astfel: din totalul de 978 posturi ocupate,
161 persoane sunt pl\tite în conformitate cu legea 142/1999 modificat\ prin OG
10/2002, 790 beneficiaz\ de contribu]ie de la bugetul de stat, iar diferen]a de 27
de posturi sunt pl\tite din fonduri proprii.
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III. Disciplina personalului

În ce prive[te disciplina personalului, în anul 2002 au fost aplicate de c\tre
Chiriarh 38 de sanc]iuni administrative sau canonice, dup\ cum urmeaz\: 24 de
avertismente (conform Codului muncii); patru diminu\ri de retribu]ii; 10 avertis-
mente [i dojane (conform legiuirilor biserice[ti). 

IV. Hirotonii [i ranguri onorifice acordate

În anul 2002, situa]ia numeric\ a preo]ilor hirotoni]i, pensiona]i [i deceda]i [i
a rangurilor onorifice acordate este urm\toarea: deceda]i – 4; pensiona]i – 17;
hirotonii – 32; ranguri acordate: sachelar – 1; iconom – 6; iconom stavrofor – 7;
arhimandrit – 1; total ranguri acordate – 15.

Pe parcursul anului 2002 au fost f\cute 57 de hirotonii dintre care 32 de
preo]i pe seama parohiilor vacante.

Activitatea Sectorului administrativ-bisericesc la nivelul anului 2002 a
înregistrat o cre[tere atât ca volum de munc\, cât [i ca eficien]\. Aceast\ cre[tere
a eficien]ei se datoreaz\ atât disciplinei [i experien]ei personalului din acest
sector, dar [i climatului de d\ruire [i fr\]ietate existent. Secretul rezultatelor foarte
bune în munc\ poate fi cuantificat în dou\ cuvinte: pasiune [i profesionalism. 

V\ rog s\-mi oferi]i ocazia s\ le adresez mul]umiri persoanelor din cadrul
sectorului administrativ-bisericesc care au abordat, pe parcursul anului 2002,
aceast\ atitudine fa]\ de munc\.

Anul care a început, anun]\ noi [i profunde transform\ri în activitatea
sectorului administrativ-bisericesc, legate mai ales de apari]ia noului cod al
muncii, de legisla]ia în continu\ transformare [i de apari]ia unor noi domenii
de activitate în cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor, îns\ v\ asigur c\ [i în acest an
vom aborda cu toat\ seriozitatea [i devotamentul activitatea din cadrul acestui
sector.

Consilier administrativ-bisericesc,

Pr. Mihai CIOCAN

Sectorul Economic 

I. Analiza economic\ a veniturilor

Veniturile realizate în anul 2002 au crescut cu 72,37% fa]\ de anul 2001 [i ele
au provenit, în principal, din urm\toarele surse:

a) dona]iile primite de la persoanele fizice;
b) sponsoriz\ri în bani [i produse (persoane fizice [i juridice);
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c) dona]ii externe în valut\;
d) subven]ii de la bugetul de stat;
e) subven]ie de la Prim\ria municipiului Ia[i;
f) subven]ie de la Consiliul local Ia[i;
g) cre[terea produc]iei de lumân\ri [i t\mâie datorit\ cerin]elor din teritoriu;
h) ob]inerea produc]iilor vegetale de pe terenurile arendate mai mari decât în

anul 2001.

II. Analiza economic\ a cheltuielilor 

Din total, cheltuielile privind utilit\]ile înregistrate (gaz metan, energie elec-
tric\, ap\-canal, salubritate) se prezint\ astfel:

Cre[terile înregistrate pentru achitarea utilit\]ilor s-au datorat modific\rilor
de pre] practicate de regiile respective, dup\ cum urmeaz\:

Pre]urile sunt extrase din facturile emise de furnizor [i cuprind taxa pe va-
loare ad\ugat\. 

De asemenea, s-au înregistrat cre[teri de pre] la materiile prime (parafin\ cu
12,5%, bumbac cu 2%), carburan]i, lubrifian]i [i piese auto cu 33%. 

Salariile personalului au crescut cu 12% prin aplicarea legisla]iei privind
protec]ia social\, cre[tere ce nu a acoperit cheltuielile suportate de angaja]i
datorit\ infla]iei anului 2002 în procent de 17,8%.

III. Analiza activit\]ii f\r\ scop lucrativ pe sectoare

Rezultatul activit\]ii f\r\ scop lucrativ este negativ datorit\ cheltuielilor efec-
tuate pe acest segment, din care numai pentru efectuarea construc]iilor [i dot\-
rilor, acestea reprezint\ 48,73% din total.

Pentru sus]inerea acestei activit\]i s-au folosit fondurile din dona]ii [i din
fondurile proprii a activit\]ii economice.

2001 2002 %

Gaz metan 689.845.859 787.315.509 114,13

Energie electric\ 398.419.852 723.359.614 181,55

Ap\-canal 325.481.456 476.748.493 146,47

Denumirea cheltuielii Tarif 1999 2000 2001 2002 %

1 2 3 4 5 6 col. 6:5

Energie electric\ lei/KW 695 770 1.670 2.823 169,04

Gaz metan lei/m.c. 915 1.450 3.021 3.274 108,3

Ap\ lei/m.c. 3.477 5.230 8.450 12.927 152,98

Canal lei/m.c. 473 1.900 2.941 4.500 153
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IV. Analiza economic\ a activit\]ii economice pe sectoare

Activitatea economic\ cuprinde: activitate de produc]ie [i transporturi; acti-
vitate comercial\; activitate agricol\.

În ceea ce prive[te activitatea de produc]ie, Atelierul de lumân\ri [i t\mâie
prezint\ un rezultat favorabil datorit\ produc]iei vândute [i încasate, activitate
specific\ cultului ortodox.

Fa]\ de anul 2002, produc]ia de lumân\ri realizat\ este de 153.346 tone, o
cre[tere cu dou\ tone de lumân\ri fa]\ de anul 2001, motivat de faptul c\ cerin]ele
din teritoriu au fost mai mari fa]\ de anul precedent.

Activitatea Atelierului de tâmpl\rie, Atelierul de confec]ii metalice, parcul
auto [i Sectorul monumente plus construc]ii este o activitate intern\ în scopul reali-
z\rii unor lucr\ri de repara]ii, între]ineri, transporturi, confec]ii metalice pentru
Centrul eparhial, f\r\ a angaja unit\]i specializate care au tarife de lucr\ri foarte mari.

Din analiza efectuat\ a lucr\rilor executate se constat\ o economie din
urm\toarele:

- lucr\ri executate de Sectorul construc]ii ^ monumente ^ arhitectur\;
- confec]ii metalice realizate;
- transporturi interne pentru aprovizion\ri de marf\.
De asemenea, din verific\rile Sectorului tehnic a situa]iilor de lucr\ri a firmelor

constructoare, s-a ob]inut [i o reducere a cheltuielilor ca [i cheltuieli necuvenite.
Activitatea comercial\ s-a desf\[urat prin pangarul Catedralei mitropolitane,

unde s-au vândut lumân\ri [i obiecte de cult [i prin Casa „Nicodim” unde spa]iile
excedentare au fost închiriate, folosindu-se aceste fonduri pentru între]inerea
l\ca[ului de cult.

Activitatea agricol\ realizeaz\ în anul 2002 o produc]ie de grâu de 256.360
kg [i o produc]ie de struguri de 132.415 kg, produc]ii ob]inute de pe terenurile
proprii ale Centrului eparhial.

Fondurile ob]inute au fost folosite pentru continuarea lucr\rilor Centrului de
Diagnostic [i Tratament „Providen]a”.

V. Analiza activit\]ii caritative pe sectoare

Activitatea caritativ\ s-a desf\[urat atât prin Cabinetele medicale „Sf. Pante-
limon” [i „Sf. Ap. Petru [i Pavel” [i prin Sectorul „Diaconia”.

Rezultatul pozitiv ob]inut de cabinetele medicale constituie surs\ pentru
amenaj\rile [i dot\rile, lucr\ri începute în anul 2002 [i care se vor finaliza în primul
trimestru al anului 2003.

Sectorul „Diaconia” a ob]inut venituri din dona]ii în vederea sprijinirii acti-
vit\]ilor caritative, încheind la sfâr[itul anului 2002 cu un rezultat pozitiv, rezultat ce
va fi reportat pentru începutul anului 2003, în vederea realiz\rii programelor sale.

VI. Situa]ia economico-financiar\ pentru Centrul eparhial

Toat\ activitatea s-a desf\[urat cu un personal de 217 angaja]i, din care 71
angaja]i cu conven]ie civil\ [i 146 de angaja]i cu contract de munc\.



305VIA}A BISERICEASC|

Pentru aceste persoane s-au achitat salarii [i cheltuieli salariale conform

legisla]iei în vigoare.

Rezultatul favorabil ob]inut la 31 decembrie 2002 va constitui surs\ de finan-

]are pentru activitatea anului 2003 privind lucr\rile începute [i nefinalizate,

precum [i pentru eventualele calamit\]i, ajutoare sinistra]i etc.

Propuneri privind înfiin]area [i func]ionarea sectorului silvic [i agricol

Permanen]a Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor întrunit\ în [edin]\

de lucru în data de 7 februarie 2003, a hot\rât c\ pentru bunul mers al treburilor

eparhiei sunt necesare unele m\suri care s\ contribuie la o mai bun\ împlinire a

misiunii Bisericii, în contextul de ast\zi. În acest sens, Permanen]a Consiliului

eparhial propune spre sanc]ionare Adun\rii eparhiale urm\toarele:

a) Înfiin]area Sectorului silvic [i agricol în cadrul Centrului eparhial Ia[i cu o

structur\ ce va fi stabilit\ de c\tre organul executiv, având în vedere suprafe]ele

mari de terenuri silvice [i agricole ce au fost retrocedate [i ob]inute pentru m\-

n\stirile, schiturile [i parohiile din Arhiepiscopia Ia[ilor, în jude]ele Ia[i, Neam]

[i Boto[ani, precum [i necesitatea administr\rii lor cât mai eficient [i în conformi-

tate cu normele silvice [i agricole, în vederea ob]inerii unor venituri corespun-

z\toare pentru sus]inerea operei pastorale [i social-caritative a Arhiepiscopiei

Ia[ilor [i, de asemenea, prevederile art. 106, lit. „a”, art. 94, lit. „e” [i „f” din

Statutul de organizare [i func]ionare al Bisericii Ortodoxe Române;

b) Administrarea întregului fond forestier de c\tre Centrul eparhial Ia[i prin

Sectorul silvic [i agricol deoarece toate demersurile pentru retrocedarea [i ob]i-

nerea terenurilor cu vegeta]ie forestier\ au fost ini]iate, sus]inute [i realizate în

exclusivitate de c\tre Centrul eparhial Ia[i care a dat asigur\ri c\ terenurile fores-

tiere pe care le dobânde[te în proprietate potrivit legii vor fi administrate în regim

silvic [i veniturile vor fi folosite în scop social-misionar [i pentru ca administrarea

fondului forestier s\ se fac\ unitar [i coordonat, iar veniturile s\ fie folosite în mod

eficient [i solidar pentru ajutorarea parohiilor, m\n\stirilor [i schiturilor s\race [i

sus]inerea activit\]ilor social-caritative ale Arhiepiscopiei Ia[ilor;

c) Înstr\inarea terenurilor agricole [i cu vegeta]ie forestier\ care sunt pro-

prietatea Arhiepiscopiei Ia[ilor sau a subunit\]ilor acestora s\ se fac\ doar cu

acordul Consiliului eparhial, iar contractele încheiate de c\tre proprietarii acestor

terenuri s\ fie aduse neîntârziat la cuno[tin]a Consiliului eparhial spre avizare.

Consilier economic,                                 Contabil [ef,

Pr. Iulian NECULA           Ec. Gabriela MANGIROV
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Sectorul Cultural

Raport privind activitatea cultural-misionar\ din Arhiepiscopia 

Ia[ilor în anul 2002

Misiunea prin cultur\ s-a desf\[urat în anul 2002 prin dezvoltarea [i
aprofundarea activit\]ilor reu[ite în anul anterior, printr-o mai atent\ preocupare
în mediatizarea evenimentelor spirituale, a proiectelor [i lucr\rilor pastoral-
misionare [i social-filantropice din Arhiepiscopia Ia[ilor, [i printr-o deschidere
mai accentuat\ c\tre cooperare [i parteneriat cu institu]ii de cultur\, înv\]\mânt [i
mass-media din ]ar\ [i din str\in\tate.

În sinteza împlinirilor cultural-misionare din anul care s-a încheiat vom reg\si
eforturile [i contribu]ia sectorului cultural la evenimentele majore din 2002:
aniversarea a 360 de ani de la Sinodul ortodox interna]ional de la Ia[i (1642),
proclamarea canoniz\rii Sf. Ierarh Petru Movil\ (†1646), mitropolitul român al
Kievului, aducerea moa[telor Sf. Cuvios Ioan Casian (†435) de la Marsilia la Ia[i,
cu prilejul hramului Catedralei mitropolitane de la 14 octombrie. 

I. Activitatea editorial\

La intrarea în cel de-al doilea deceniu de activitate sub denumirea „Trinitas”,
Editura mitropolitan\ a realizat un salt valoric, atât în privin]a cre[terii gradului
de profesionalizare a angaja]ilor cât [i în privin]a calit\]ii lucr\rilor, cu efecte
imediate în plan economic-financiar. 

Activitatea editorial\ din anul 2002 a fost deosebit de bogat\, materializându-se
în apari]ia a 22 de titluri de carte, periodicele mitropolitane („Candela Moldovei”;
„Teologie [i Via]\”), pliante, calendare, afi[e, ilustrate, coper]i de casete [i CD-
uri etc. Analiza statistic\ a distribu]iei publica]iilor editate în 2002 arat\ c\ la
începutul anului curent 81,18% din produsele de anul trecut erau deja vândute.
Acest succes de difuzare se datoreaz\ unei practici manageriale care a avut în
vedere trei criterii esen]iale: selectarea [i promovarea acelor autori [i titluri care
au impact [i sunt c\uta]i de public; o mai mare acurate]e în redactarea [i pa-
ginarea c\r]ilor; o viziune grafic\ a coper]ilor [i a aspectului general, care s\
îmbine modernitatea cu tradi]ia.

Dintre lucr\rile realizate în anul 2002, remarc\m:
a) c\r]i editate cu prilejul evenimentelor jubiliare [i pentru preg\tirea hra-

mului Catedralei mitropolitane de la 14 octombrie: Sinodul de la Ia[i [i Sf. Petru
Movil\, 600 p.^ 16 plan[e color; Prof. Emilian Popescu [i Diac. Mihai
Iord\chescu, Sf. Ioan Casian. Via]a [i înv\]\tura lui, 192 p.

b) manuale de teologie [i lucr\ri de doctorat ale profesorilor de la
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” – Ia[i: Pr. Conf. Nicolae
Chif\r, Istoria cre[tinismului, vol. III, 254 p; Pr. Conf. Nicolae Chif\r, Teologie [i
spiritualitate patristic\, 208 p; Pr. Conf. Gheorghe Popa, Lege [i iubire. Coor-
donate biblice [i hermenenutice pentru Teologia moral\, 152 p; Pr. Conf. Ion
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Vicovan, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I [i II, 304 p. ^ 376 p; Pr. Conf.
Ion Vicovan, Da]i-le voi s\ m\nânce! Filantropia cre[tin\ – istorie [i spiri-
tualitate, 302 p; Pr. Lect. Mihai Vizitiu, Filantropia divin\ [i filantropia Bisericii
dup\ Noul Testament, 180 p; 

c) c\r]i de evlavie [i spiritualitate ortodox\: Arhim. Ioanichie B\lan, Via]a
P\rintelui Cleopa, 336 p. ^ 16 plan[e color; Protos. Petroniu T\nase, U[ile
poc\in]ei, ed. a II-a, 126 p; acatiste, cuvinte de înv\]\tur\ ale P\rintelui Cleopa;

d) monografii [i lucr\ri privind conservarea patrimoniului cultural-spiritual
românesc: Arhim. Timotei Aioanei, Schitul Vovidenia, ed. a II-a, 54p. ^ 8 plan[e
color; Pr. V. Vaida [i Prof. D.D. R\d\uceanu, Biserica Sf. Nicolae-Copou,
ctitoria lui Nicolae Iorga, 40 p. ^ 12 plan[e color; Prof. Costin Meri[ca, Istoricul
satelor Micl\u[eni [i Butea din jude]ul Ia[i, 142 p.^32 plan[e alb-negru; Pa-
trimoniul religios românesc – permanen]\ spiritual\, 384 p; Conservarea [i
restaurarea patrimoniului cultural, 332 p. ^ 48 plan[e color.

În cursul anului 2002, editura a participat la mai multe târguri [i saloane de
carte, primind numeroase aprecieri pentru activitatea cultural\ [i misionar\ pe
care o desf\[oar\.

Premii ob]inute: 
- Premiul Uniunii Compozitorilor [i Muzicologilor din România pe anul

2002, sec]iunea „Carte didactic\ [i [colar\”, pentru  „Strop de ler”, vol. I [i II,
de V. Munteanu [i V. Bârleanu;

- Premiul „Ovidiu” pentru „editarea culturii clasice, latine [i neoroma-
nice”, la Târgul na]ional de carte Librex, edi]ia a X-a, aprilie 2002.

La 1 ianuarie 2003, Editura Trinitas avea 19 angaja]i (redactori, tehnoredactori,
corectori, designeri), coordona]i de Dl Redactor-[ef Constantin Sturzu.

II. Activitatea tipografic\

Lucrând în strâns\ cooperare cu editura, Tipografia mitropolitan\ (cu cele
dou\ sec]ii: A. M\n\stirea Golia, B. M\n\stirea Neam]) a contribuit din plin la
cre[terea calit\]ii publica]iilor care poart\ marca Trinitas [i a sus]inut, ca [i în anii
preceden]i, întreaga activitate cultural-misionar\ din Arhiepiscopia Ia[ilor. S-au
executat în condi]ii optime cele 182 comenzi interne (primite de la editur\) [i
s-au c\utat, prin intermediul serviciului de marketing, [i alte lucr\ri pentru bene-
ficiari externi (51 comenzi), în vederea ob]inerii unor venituri suplimentare care
s\ sus]in\ activit\]ile misionare.

Ca volum, produc]ia tipografic\ din anul 2002 a fost cu 20% mai mare decât
cea din anul precedent. Ponderea veniturilor realizate prin comenzi interne re-
prezint\ 80% din totalul veniturilor. 

Al\turi de c\r]ile men]ionate la prezentarea activit\]ii editoriale, au v\zut
lumina tiparului numeroase alte publica]ii, cu tiraje diferite: zeci de mii de c\r]i,
6 numere din buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, „Candela
Moldovei” (tiraj: 10.000 exemplare), 2 numere din „Teologie [i Via]\” (tiraj:
2.500 exemplare), mii de pliante, ilustrate, icoane, iconi]e, 325.000 de calendare
pentru anul 2003 [.a.
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Pe linia reutil\rii [i retehnologiz\rii, prioritar\ în strategia managerial\ din
ultimii ani, s-au efectuat repara]ii curente [i capitale la utilajele tipografice,
revizii periodice ale tuturor  echipamentelor, s-au achizi]ionat componente noi [i
câteva ma[ini strict necesare pentru buna desf\[urare a procesului de produc]ie: o
ma[in\ de bro[at carte, un dispozitiv de laminare coli, 4 ordinatoare noi. Pentru
îmbun\t\]irea fluxului de distribuire a produc]iei tipografice, în luna decembrie
2002 a fost cump\rat\ o autoutilitar\ Mercedes 410 [i un autoturism Volvo 740.

În cele dou\ sec]ii ale Tipografiei Trinitas î[i desf\[oar\ activitatea 39 de
angaja]i, în frunte cu directorul lor, Arhim. Vitalie Danciu, stare]ul M\n\stirii
Golia [i responsabilul economic pentru întreaga activitate de la Trinitas.

În plan administrativ-gospod\resc, men]ion\m c\ în prim\vara anului 2002 s-a
terminat de amenajat mansarda noii cl\diri de la Trinitas [i s-au organizat aici
câteva birouri, insuficiente totu[i pentru buna desf\[urare a activit\]ii. La soli-
citarea Mitropoliei, Prim\ria Ia[i a încredin]at pentru folosin]a M\n\stirii Golia o
cl\dire situat\ pe str. Cuza Vod\ nr. 53. Pentru prima parte a acestui an sunt
prev\zute lucr\ri urgente de repara]ii [i amenajare a imobilului.

III. Radio TRINITAS

Aflat în al cincilea an de când este prezent zilnic în via]a public\ a ie[enilor,
Radio Trinitas a devenit, încet dar sigur, un prieten devotat pentru cei mai mul]i
dintre iubitorii de cultur\ [i spiritualitate din vechea capital\ a Moldovei. Potrivit
cotei de audien]\ care rezult\ din analizele statistice efectuate la jum\tatea anului
trecut, lungimea de und\ 92,7 FM este c\utat\ de un num\r din ce în ce mai mare
de ascult\tori: 5% din popula]ia total\ a Ia[ilor ascult\ cu consecven]\ Radio
Trinitas, iar dintre ascult\torii de radio 16% prefer\ s\ r\mân\ pe lungimea
noastr\ de und\ în cea mai mare parte a timpului de audi]ie.

La nivelul Institutului Trinitas se fac eforturi deosebite pentru sus]inerea
financiar\, managerial\ [i redac]ional\ a postului de radio. Obiectivele urm\rite
în cursul anului 2002 au fost: omogenizarea echipei redac]ionale [i a departa-
mentului tehnic, prezen]a mai intens\ a radioului în via]a Bisericii [i în societate,
cre[terea calit\]ii emisiunilor [i adaptarea grilei de programe contextului spiritual,
cultural [i social în care tr\im, dezvoltarea produc]iei de casete [i CD-uri audio,
atragerea de sponsori, extinderea ariei de emisie în toate jude]ele Moldovei.

S-a reorganizat echipa redac]ional\, fiind numit un nou director executiv în
persoana P.C. Diac. Insp. Ciprian Apetrei, s-a lucrat intens pentru îmbun\t\]irea
calit\]ii emisiunilor [i pentru implementarea noii grile de programe. Personalul
angajat la Radio Trinitas num\r\ în prezent 28 de persoane, dintre care numai 17
cu norm\ întreag\.

În studiourile de produc]ie au fost preg\tite matri]e pentru înregistr\ri de
omilii, cânt\ri psaltice, povestiri pentru copii, care au fost apoi multiplicate, în
colaborare cu firma Roton S.A. Ia[i, din comercializarea acestora ob]inându-se
fonduri pentru sus]inerea radioului. Iat\ aici doar câteva dintre cele 12 titluri de
casete [i CD-uri audio produse la Radio Trinitas în 2002:

- I.P.S. Daniel, Post [i poc\in]\; Milostenie [i rug\ciune;
- P\rintele Cleopa, Frica de Dumnezeu; Iubirea de Dumnezeu;
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- P.S. Ioachim al Hu[ilor, Ocroti]i darul sfânt al vie]ii;
- Corala Trinitas, Colindul sfânt [i bun;
- Acatistul Sf. Cuvioase Parascheva;
- Via]a Sfântului Ioan Casian.

De[i s-au f\cut numeroase interven]ii, la nivel local [i central, nu s-a reu[it
înc\ ob]inerea  unei re]ele de frecven]e locale în principalele ora[e de pe teritoriul
Mitropoliei (Suceava, Boto[ani, Roman, Bac\u, Vaslui, Hu[i, Piatra Neam],
Pa[cani) pentru extinderea ariei de emisie. Explica]ia se g\se[te probabil [i în
tranzi]ia legislativ\ din domeniul comunica]iilor [i audiovizualului, [tiut fiind
faptul c\ în 2002 Consiliul Na]ional al Audiovizualului nu a acordat nici o licen]\
de emisie pentru radio. 

În schimb, datorit\ sprijinului acordat cu generozitate de S.C. Comat S.A.
Ia[i, de la 31 decembrie 2002 Radio Trinitas poate fi ascultat prin intermediul
re]elei Internet din orice punct de pe glob, cu condi]ia ca auditoriul s\ fie conectat
la re]ea.

IV. Prezen]a în re]eaua Internet [i dezvoltarea sectorului multimedia

Posibilitatea audierii postului de radio Trinitas pe Internet constituie o rea-
lizare excelent\, care nu ar fi fost posibil\ dac\ nu ar fi existat sprijinul unui
sponsor din România, de[i s-a apelat [i la al]i români stabili]i de mult\ vreme în
statele prospere din America de nord sau în Europa occidental\. Din datele
statistice oferite de compartimentul informatizare rezult\  c\ în primele 20 de zile
din ianuarie 2003 au accesat site-ul www.trinitas.ro pentru a audia emisiunile de
la radio Trinitas 2000 de ascult\tori din 10 ]\ri.

De altfel, în anul 2002 un obiectiv important din activitatea Institutului
Cultural-Misionar TRINITAS l-a reprezentat constituirea Departamentului infor-
matizare, strict necesar pentru între]inerea celor 45 de ordinatoare din re]eaua
proprie [i pentru dezvoltarea de aplica]ii software moderne. Echipei de in-
formaticieni de la Trinitas i se datoreaz\ noua prezentare a site-ului Mitropoliei
(www.mmb.ro) [i a site-ului www.trinitas.ro, unde este prezentat\, cu detalii [i
imagini, activitatea cultural-misionar\ din Arhiepiscopia Ia[ilor. De la magazinul
virtual cu un aspect deosebit de atr\g\tor cyber-cump\r\torul poate achizi]iona
c\r]i, casete sau CD-uri produse la Trinitas.

În acela[i timp, anul 2002 a adus o dezvoltare a departamentului multimedia,
care [i-a diversificat produc]ia, prin cooperare cu editura [i postul de radio.
Dintre cele mai bine distribuite produse multimedia men]ion\m aici câteva:

- Sfânta Parascheva, ocrotitoarea pelerinilor (cu texte în român\, francez\,
englez\ [i greac\);

- The Way of Orthodox Monasticism in Iasi County;
- M\n\stirea Sf. Trei Ierarhi.
În anul 2002 s-au pus bazele studioului audio-video, îns\ datorit\ lipsei de

personal calificat activitatea se afl\ în faza de început, lucrându-se cu cola-
boratori externi.
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V. Întruniri spiritual-academice, conferin]e, concerte, expozi]ii, 

pelerinaje, activit\]i cu tineretul

Având în vedere importan]a misionar\ a evenimentelor culturale [i beneficiul
lor spiritual, sectorul cultural s-a implicat atât în organizarea cât [i în participarea
activ\ la astfel de evenimente. 

- Procesiunea religioas\ de Florii, 27 aprilie 2002: Radio Trinitas a efectuat
transmisiuni în direct din principalele ora[e ale eparhiei, contribuind astfel la
popularizarea unei tradi]ii cre[tine care trebuie p\strat\ [i extins\.

- Zilele Institutului Cultural-Misionar Trinitas [i concertul extraordinar
Tudor Gheorghe „Prim\vara simfonic”, desf\[urat la Teatrul Na]ional „V.
Alecsandri” – Ia[i, 22-24 iunie 2002. 

- La Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” – Dur\u au avut loc
importante întruniri teologice [i culturale, dintre care men]ion\m aici:

- Consulta]ia ecumenic\ „Autoritate [i înv\]\tur\ autoritativ\”, 1-7 iulie 2002,
întrunire de lucru a Comisiei „Credin]\ [i Constitu]ie” din cadrul Consiliului
Ecumenic al Bisericilor;

- Colocviul interna]ional ecumenic „A fi episcop ast\zi. Demnitatea [i difi-
cult\]ile unei misiuni”, 17-19 septembrie 2002, organizat în colaborare cu Se-
cretariatul de Stat pentru Culte – Bucure[ti [i Dieceza romano-catolic\ de Padova
(Italia);

- Cursurile de perfec]ionare a muzeografilor [i ghizilor de la colec]iile
eclesiastice [i monumentele istorice religioase din România, organizate de
Secretariatul de Stat pentru Culte în perioada 20-30 septembrie. Suportul de curs
a fost tip\rit cu cheltuiala Mitropoliei la Tipografia Trinitas.

- Al\turi de publica]iile preg\tite special pentru hramul Catedralei mitro-
politane de la 14 octombrie [i de programele radiofonice adecvate s\rb\torilor,
sectorul cultural a participat la organizarea Expozi]iei jubiliare de art\ româ-
neasc\ din sec. al XVII-lea (M\n\stirea Sf. Trei Ierarhi, octombrie 2002) [i a
organizat un concert extraordinar Tudor Gheorghe la Sala Sindicatelor. În coo-
perare cu firma TEKART din Bucure[ti, sectorul cultural a realizat medalia
jubiliar\ „360 de ani de la Sinodul interna]ional ortodox de la Ia[i (1642)”. 

- Participarea la pelerinajul cu moa[tele Sf. Cuvios Ioan Casian la m\n\stiri
din Moldova [i la anivers\rile istorice din anul 2002: 600 de ani de la sfin]irea
M\n\stirii Bistri]a [i 400 de ani de la ctitorirea M\n\stirii Secu din jud. Neam].

- În seara zilei de 22 decembrie, la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i a avut loc
concertul  „Colindul sfânt [i bun”, organizat de Radio Trinitas, cu participarea  a
8 grupuri corale, formate din tineri, elevi [i studen]i pasiona]i de muzica
religioas\.

- În perioadele de preg\tire pentru marile s\rb\tori cre[tine (Învierea Dom-
nului, Na[terea Domnului), Institutul Trinitas a colaborat la organizarea confe-
rin]elor spiritual-academice, iar Radio Trinitas a transmis ample relat\ri [i inter-
viuri cu invita]ii.  

- Participare la întruniri care au avut loc în afara Eparhiei: Seminariile
de martirologie organizate de Funda]ia „St. Gerhardt” – Stuttgart (Germania), la
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Timi[oara (luna mai) [i Suceava (luna noiembrie); Masa rotund\ „Religie [i
Democra]ie” (Timi[oara, 30 mai-1 iunie); Al IX-lea Colocviu al Conferin]ei
Europene a Radiourilor Cre[tine, „Identitate european\ [i diversit\]i culturale”,
Malta, 14-17 noiembrie 2002.

În luna noiembrie 2002, Arhim. Vitalie Danciu, Directorul Tipografiei mitro-
politane Trinitas a f\cut o vizit\ de studiu în SUA, unde a prezentat realiz\rile
Institutului Cultural-Misionar Trinitas [i a stabilit leg\turi de colaborare cu
credincio[ii ortodoc[i români din acea zon\.

VI. Filantropia prin cultur\ [i cooperarea cu celelalte sectoare de la 

Centrul eparhial Ia[i

Cu binecuvântarea I.P.S. Mitropolit Daniel, s-a continuat proiectul „Filan-
tropia prin cultur\”, inaugurat în anul 2000, care are ca obiectiv donarea de pu-
blica]ii religioase c\tre unit\]i biserice[ti [i institu]ii cu profil educativ sau social-
filantropice. 

Activit\]i cultural-filantropice:

- Dona]ii de publica]ii religioase c\tre diferite institu]ii ([coli, spitale, parohii,
protopopiate, m\n\stiri): 49.400 c\r]i de rug\ciune tip\rite în Grecia [i finisate la
Trinitas (valoare 49.400.000 lei), iconi]e: 10.000 buc\]i (valoare: 3.000.000 lei),
alte publica]ii (8 milioane lei);

Publicarea volumului de versuri pentru copii: „S\ v\ spun ce iubesc”, de
Cornelia M\riu]a, în 400 exemplare, cu cheltuiala M\n\stirii Golia (4.500.000 lei);

- Difuzarea de emisiuni privind activit\]ile filantropice ale Mitropoliei (sec-
torul „Diaconia”) [i programe referitoare la implicarea Bisericii în proiectele
social-caritative (Centrul eparhial Ia[i, protopopiate, parohii, m\n\stiri); cam-
panie de întrajutorare sus]inut\ în cadrul emisiunii „Univers FM”;

- Cooperarea cu sectorul „Diaconia” la desf\[urarea unor proiecte social-
filantropice: expozi]ie de icoane pictate de copii (la M\n\stirea „Sf. Trei Ierarhi”,
octombrie 2002), proiectul „Ei sunt viitorul” (decembrie 2002).

Activitatea cultural-misionar\ din anul 2002 s-a desf\[urat în strâns\ coo-
perare cu toate sectoarele de la Centrul eparhial Ia[i, prioritate având îns\ coo-
perarea cu sectorul înv\]\mânt, cel mai apropiat ca lucrare. S-au publicat c\r]i
având ca autori profesori de la Facultatea de Teologie Ia[i, s-a lucrat la finali-
zarea manualelor de Religie pentru clasele V-VIII, care au fost înaintate spre
avizare la Sectorul de înv\]\mânt al Patriarhiei Române, s-a p\strat mereu leg\-
tura cu [colile teologice din eparhie pentru organizarea de întruniri [i înregistr\ri
de muzic\ religioas\. De asemenea, la organizarea hramului Catedralei mitro-
politane, a existat o bun\ colaborare între Institutul Trinitas [i Institutul ecumenic
„Sf. Nicolae” din cadrul sectorului înv\]\mânt, precum [i cu Biblioteca ecu-
menic\ „D. St\niloae” sau cu Centrul „Resurrectio”. 

Activitatea cultural-misionar\ de la Centrul eparhial a fost sprijinit\ [i sus-
]inut\ în toat\ eparhia de c\tre unit\]ile biserice[ti locale (protopopiate, parohii,
m\n\stiri), precum [i de c\tre asocia]iile cre[tine pentru mireni (Fr\]ia Ortodox\
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Român\, Asocia]ia Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i din România, Asocia]ia Medi-
cilor [i Farmaci[tilor Ortodoc[i din România etc.).

VII. Cooperarea cu alte institu]ii de cultur\, înv\]\mânt  [i mass-media

Majoritatea proiectelor cultural-misionare din anul 2002 s-au desf\[urat în
cooperare cu alte institu]ii, biserice[ti sau laice. Dintre institu]iile de cultur\ cu
care a existat o bun\ cooperare în 2003, men]ion\m aici: Direc]ia pentru Cultur\,
Culte [i Patrimoniu Cultural Na]ional Ia[i, Complexul na]ional muzeal „Moldova”,
Teatrul Na]ional „V. Alecsandri”, Universitatea de Arte „George Enescu”, Insti-
tutul de Filologie Român\ „Al. Philippide”, Muzeul Literaturii Române.

În privin]a mediatiz\rii evenimentelor biserice[ti, Institutul Cultural-Misionar
Trinitas a men]inut o rela]ie de cooperare cu presa local\, scris\ [i audiovizual\,
în vederea reflect\rii cât mai corecte a vie]ii Bisericii în societate. 

Sus]inerea financiar\ a activit\]ii cultural-misionare din anul 2002 a fost
asigurat\ de c\tre Arhiepiscopia Ia[ilor, îns\ se cuvine s\ adres\m mul]umiri [i
principalilor no[tri sponsori, care sunt: S.C. Antibiotice S.A., S.C. Comat S.A.,
Prim\ria Ia[i, Protopopiatul Ia[i 2, Protopopiatul Ia[i 1, S.C. Iulius Group, S.C.
Tehnoton S.A. 

VIII. Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae”

1. Activit\]i educative, cursuri:

- Curs intensiv de limb\ englez\ (WCC Intensive English Language Training
Course), sponsorizat de Consiliul Ecumenic al Bisericilor (WCC Geneva), s-a
desf\[urat în perioada 18 martie-25 mai 2002. Au participat studen]i din: Albania,
Armenia, Cehia, Bulgaria, Serbia, Belarus, Kyrgyzstan, Estonia [i România.

- Cursuri de calificare (în colaborare cu THR Bucure[ti):  ghid de turism,
recep]ioner hotel, ghid na]ional de turism, agent de turism, 4 martie-20 sep-
tembrie 2002, pentru personalul din Mitropolia Moldovei [i Bucovinei.

- Cursul de preg\tire [i consiliere în amenajarea [i între]inerea spa]iilor verzi,
în perioada 16-27 septembrie 2002, în parteneriat cu speciali[ti din Sco]ia: s-a
început amenajarea spa]iilor verzi de la Bucium, Dur\u, Bal]\te[ti.

Lec]ii de educa]ie religioas\ [i civic\ la gr\dini]ele „Sf. Nicolae”, „Sf.
Parascheva” [i nr. 10, în cadrul proiectului „Gradini]ele cre[tine”.

2. Programe ecumenice

- S\pt\mâna de rug\ciune pentru unitatea cre[tinilor, 18-25 ianuarie, la care
au fost implica]i reprezentan]i ai celor dou\ Biserici, Ortodox\ [i Romano-
Catolic\, Facultatea de Teologie „Dumitru St\niloae”  din Ia[i, Institutul Teo-
logic Romano-Catolic [i parohii din ambele eparhii.

- Seminarul ecumenic „Teologie [i Spiritualitate Ortodox\”, organizat în coo-
perare cu Institutul Ecumenic de la Bossey, Elve]ia, în perioada 28 aprilie – 8 mai
2002; au participat pastori [i reprezentan]i ai Bisericilor din 11 ]\ri.
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- Ziua Mondial\ de Rug\ciune a Femeilor, Sala „Dr. Iustin Moisescu”, 1
martie, cu participarea a 100 de persoane.

- Sus]inerea Bibliotecii „Dumitru St\niloae” cu 400 de volume de carte în
limba englez\ [i edi]ia complet\ pe ultimii 20 de ani ai revistelor „Theology”,
adus\ la zi, sau colec]ia revistei „Journal of Moscow Patriarchate” prin dona]ia
Pr. Francis House din Anglia.

- „Despre Biserica Ortodox\ din România”, seminar de studii pentru Pr. Ian
Randall, 11-21 noiembrie 2002.

3. Activit\]i culturale:

- Seminar despre drepturile omului, Ia[i, 31 septembrie - 4  octombrie, 2002;
- O Biseric\ Ortodox\: Istoria, Arta Comunitate, CD de prezentare a icono-

grafiei, artei [i arhitecturii unei Biserici ortodoxe în sistem multi-media.
- Restauratio et Patrimonia – cooperare cu restauratori din Anglia [i Belgia în

folosul Centrului Resurrectio [i Facult\]ii de Teologie.
- Editarea [i publicarea c\r]ii Istoricul satelor Micl\u[eni [i Butea din jude]ul

Ia[i, de Costin Meri[ca, Editura TRINITAS, în folosul M\n\stirii [i al Castelului
de la Micl\u[eni.

4. Reprezent\ri la întruniri interna]ionale

- Comisia „Biseric\ [i Societate” a CEC – Elve]ia, Sigriswil, 25-28 aprilie 2002;
- Vizita unei delega]ii de cinci persoane din partea Mitropoliei Moldovei [i

Bucovinei la Chelmsford [i semnarea unui protocol de cooperare pe plan educativ,
social [i diaconal;

- Vizita grupului vocal psaltic Byzantion în Grecia, 26 februarie – 6 martie;
- „Autoritatea [i predica cu autoritate”, seminar organizat la Dur\u de Uni-

versitatea „Faith and Order” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, 1-8 iulie 2002.

5. Vizite ale unor personalit\]i din mi[carea ecumenic\

- Thomas Blinkhorn – Banca Mondial\ – 9-10 mai 2002 vizit\ de informare la
monumentele istorice de interes patrimonial cu scopul de a finan]a unele proiecte.

- Hans Hodel, 28-30 septembrie, de la Organiza]ia Interfilm, Elve]ia – pentru
propunere de seminar cu privire la efectele artelor vizuale asupra educa]iei
cre[tine.

- Tristram Engelhardt, profesor de Bioetic\, o conferin]\ inaugural\ cu ocazia
binecuvânt\rii de început de an 2002-2003.

- Excelen]a Sa Joris A.O.L. Vercammen, Arhiepiscop de Utrecht, Primatul
Bisericii Vechi Catolice, Ia[i, 15-17 aprilie 2002, cu sus]inerea conferin]ei: Mi-
siunea Bisericii ast\zi `ntr-o lume multicultural\ [i secularizat\.

- Chris Newlands, preot anglican, cu un grup de donatori [i binef\c\tori din
Anglia, 18-22 august, pentru Spitalul Providen]a [i Dr. Clunet.

- Hans Brennsteiner [i Thomas Gruber, 10-12 aprilie 2002 – dona]ii de ma-
teriale [i echipamente agricole la unele unit\]i ale Mitropoliei: m\n\stirile
Bucium, Vl\diceni, R\zboieni, Micl\u[eni.
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- Athenagoras Peckstadt, Bruge – Belgia, 12-14 aprilie 2002, întâlniri for-
male cu autoritatea bisericeasc\, participare la via]a liturgic\ a Bisericii „Sf.
Nicolae Domnesc”.

6. Programe social-misionare

- Distribuirea a dou\ camioane de ajutoare materiale din Norvegia la diferite
institu]ii, ianuarie 2002;

- Participarea la Proiectul „P\durea de Argint” derulat de Sectorul „Diaconia”,
începând cu luna aprilie 2002 – perioad\ nedeterminat\;

- Program de asisten]\ spiritual\ [i pastoral\ pentru persoanele în vârst\ din
Parohia „Sf. Ap. Toma” din Ia[i, 3-5 iunie 2002 în folosul a 30 de persoane de
vârsta a treia;

- Cluburi de vacan]\ pentru copii, 8 - 12 iulie 2002, 15-19 iulie 2002, pentru
40 de copii în fiecare serie, din cartierele Dacia, S\r\rie [i Alexandru, Ia[i;

- Tab\ra pentru copii la M\n\stirea Dur\u, 7-10 august  2002, în favoarea
Centrului de Primire pentru Copiii Str\zii „Sf. Andrei” – Ia[i;

- Pelerinaj pentru b\trâni, 2 iulie 2002, S\rb\toarea „Sf. Ilie”, pentru  30 de
persoane din diferite parohii s\race, în cadrul proiectului „P\durea de Argint”;

- Programul „O [ans\ pentru progres”, decembrie 2001-iunie 2002, 28 [e-
din]e de informatic\ pentru 18 participan]i, în principal copiii de la Centrul de
Primire pentru Copiii Str\zii „Sf. Andrei” – Ia[i;

- Proiect de finan]are în lb. englez\ pentru Centrul „Sf. Illie” de la Mi-
cl\u[eni;

- Proiect de finan]are în lb. englez\ pentru Centrul de Conferin]e [i Medicin\
preventiv\  Providen]a II;

Informare, caz\ri [i hran\, program logistic, coordonarea activit\]ii a peste
120 de voluntari la hramul Sf. Cuvioase Parascheva.

IX. Centrul de Pelerinaje „Sf. Parascheva”

- Organizarea de pelerinaje în ]ar\ a constituit, cantitativ, cea mai mare parte
a activit\]ii derulate. S-au oferit servicii de turism religios pentru 3.633 de
pelerini în special pentru obiectivele din Bucovina [i regiunea Neam], în urma
organiz\rii a 110 pelerinaje, parcurgându-se în total 70.485 km.

- Servicii pentru 604 pelerini din str\in\tate, de diferite confesiuni cre[tine,
care au vizitat ]ara noastr\ în cadrul a 35 de pelerinaje, de care au beneficiat
pelerini din Marea Britanie, Grecia, Polonia, Bulgaria, Fran]a, Elve]ia, Germania,
Olanda, Serbia, Norvegia.

- Pelerinajele organizate în str\in\tate au inclus: Pelerinajul pentru tineret –
Taizé, Întâlnirea European\ de Iarn\ de la Paris, alte dou\ pelerinaje în Fran]a,
câte un pelerinaj în Italia, Grecia [i la Constantinopole.

- S-au organizat pelerinaje cu caracter social-caritativ, organizate de preo]i
parohi, de profesori de religie din [coli.

- Sus]inerea Centrului eparhial (subunit\]i ale Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei) s-a concretizat în asigurarea în regim gratuit a transportului [i
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ghidajului pentru grupul de pelerini de la Marsilia; pelerinaj în sudul României
pentru Seminarul Teologic „Sf. Vasile cel Mare”.

În colaborare cu Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” a organizat în perioada 18
martie-10 octombrie 2002, trei cursuri de calificare [i specializare în turism.

X. Concluzii

Activitatea cultural-misionar\ din anul 2002 cuprinde numeroase [i
valoroase împliniri. În acela[i timp, realiz\rile de pân\ acum deschid noi
perspective [i ne arat\ cât de mult mai avem de f\cut. Proiectele pentru anul 2003
vin în direct\ continuitate cu ceea ce s-a f\cut bine în anul precedent. Ne
exprim\m speran]a c\ vom g\si sus]in\tori entuzia[ti pentru activitatea cultural-
misionar\ [i în acest an.       

Consilier cultural,

Pr. Nicolae DASC|LU

Sectorul înv\]\mânt

Dare de seam\ pe anul [colar 2001-2002

Dezvoltarea înv\]\mântului teologic de toate gradele (universitar, postliceal,
liceal [i profesional) [i, mai ales, cre[terea calitativ\ a acestuia, a constituit, [i în
anul [colar 2001-2002, o preocupare de prim ordin a Înalt Prea Sfin]itului Mitro-
polit Daniel [i implicit a sectorului înv\]\mânt. Potrivit noii orient\ri dat\ de Înalt
Prea Sfin]ia Sa, înv\]\mântului teologic în cadrul Consf\tuirii cu cadrele
didactice de la Seminariile Teologice din Arhiepiscopia Ia[ilor, desf\[urat\ la
Centrul Cultural-Pastoral Dur\u în zilele de 11-12 septembrie 2001, orientare
potrivit c\reia [colile teologice „trebuie s\ devin\ [coli misionare”, aten]ia tuturor
factorilor educativi, atât de la centru cât [i din [colile noastre, a fost concentrat\
asupra atingerii acestui obiectiv, adic\ form\rii pastoral-misionare a elevilor
seminari[ti, în principal punându-se accent pe cele trei categorii de activit\]i
enun]ate în cadrul Consf\tuirii amintite: liturgice, culturale [i filantropic-sociale.

Pe lâng\ acest obiectiv, care are în vedere, în primul rând, con]inutul înv\]\-
mântului teologic, în Adunarea Eparhial\ din 4 februarie 2002 au fost enun]ate,
pentru anul [colar 2001-2002, o serie de obiective de ordin administrativ [i al
resurselor umane: a) ob]inerea statutului de personalitate juridic\ de c\tre cel mai
tân\r Seminar Teologic (este vorba de cel din Piatra Neam]); b) aplicarea
hot\rârii Consiliului eparhial luat\ în Permanen]a din 19.07.2001, privind acor-
darea binecuvânt\rii arhiere[ti cadrelor didactice care doresc s\ participe la
diferite concursuri; c) cre[terea num\rului cadrelor didactice titulare; d) dez-
voltarea bazei materiale a [colilor teologice.
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Cum au fost îndeplinite aceste obiective?

Activitatea liturgic\

}inând cont c\ „teologia adev\rat\ este teologia care se manifest\ în cult”, în
anul [colar trecut s-a realizat o cooperare mai strâns\ între [colile teologice [i
protopopiate, concretizat\ prin prezen]a corurilor [i grupurilor corale de la toate
seminariile la hramurile bisericilor, mai ales la cele de pe raza protopopiatelor în
care func]ioneaz\ [coli teologice, la s\rb\torile importante, la slujbele arhiere[ti
[i misionare, pelerinaje etc.

Activitatea cultural\

În]elegând c\ tinerii teologi trebuie s\ fie [i adev\ra]i „animatori culturali”,
[colile teologice, în colaborare cu protopopiatele, s-au implicat în evenimentele
culturale na]ionale [i biserice[ti, comemor\ri, anivers\ri etc., sus]inând concerte de
muzic\ patriotic\, religioas\, colinde, nu numai în protopopiatele pe raza c\rora î[i
desf\[oar\ activitatea, ci [i în alte protopopiate. Exemplu, corul Seminarului
Teologic „Sf. Gheorghe” – Boto[ani, înainte de Na[terea Domnului a sus]inut un
concert în Municipiul Pa[cani, bucurându-se de aprecieri cu totul deosebite.

Activitatea filantropic-social\

Tinerii teologi au participat la asemenea activit\]i, în principal în vacan]ele
de Cr\ciun [i Pa[ti când protopopiatele [i parohiile desf\[oar\ mai intens ac]iuni
de acest gen, iar elevii [i studen]ii pot ajuta în derularea lor.

Ca urmare a demersurilor insistente f\cute de Centrul eparhial, Seminarul
Teologic Liceal Ortodox „Sf. Împ\ra]i Constantin [i Elena” din Piatra Neam],
începând cu anul [colar 2002-2003, [i-a dobândit statutul de personalitate juri-
dic\, func]ionând în cadrul Grupului [colar „Gh. Carteanu”, unde, prin bun\-
voin]a doamnei directoare [i a întregului consiliu de administra]ie, a primit spa]iu
corespunz\tor desf\[ur\rii activit\]ilor [colare specifice seminarului. Adres\m un
cuvânt de mul]umire Domnului Inspector general Emil Creang\ [i celorlal]i
inspectori din cadrul Inspectoratului {colar Jude]ean Neam], care ne-au sprijinit
consecvent în demersurile noastre.

Începând cu anul [colar 2001-2002, s-a aplicat hot\rârea Permanen]ei
Consiliului eparhial din 19.07.2001, în sensul c\ profesorii care au dorit s\
participe la diferite concursuri (transfer, definitivat, titularizare, gradul II sau
gradul I) nu au primit binecuvântarea (acordul) Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit
Daniel pentru a participa la aceste concursuri, decât dac\ au prezentat dovad\ de
la preo]ii parohi din parohiile pe raza c\rora func]ioneaz\ [colile în care au lucrat
profesorii solicitan]i, c\ au p\strat leg\tura cu parohia. {i în acest caz apreciem
buna colaborare cu inspectoratele [colare care, în general, au cerut ca pies\ de
dosar, pentru cei care s-au înscris la concursuri, acordul scris al Centrului
eparhial, în conformitate cu prevederile Protocolului încheiat între Ministerul
Înv\]\mântului (în prezent M.E.C.) nr. 9484/16.03.1993 [i Secretariatul de Stat
pentru Culte nr. 18.591 din 16.03.1993, punctul 5, precum [i cu preciz\rile
Ministerului Înv\]\mântului nr. 9715 din 10.04.1996 punctele 11 [i 12.
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Din p\cate, în ceea ce prive[te încadrarea pe posturi de Religie a unor
profesori necalifica]i, mai sunt situa]ii în care, nici pân\ ast\zi, nu s-a cerut
acordul Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit, înc\lcându-se prevederile men]ionate. 

Cu privire la ocuparea posturilor didactice, constat\m c\, în anul [colar 2001-
2002, unii dintre profesorii suplinitori au sus]inut examene de titularizare,
începând cu anul [colar 2002-2003 ca titulari (unul la Seminarul de la Agapia [i
unul la Seminarul din Dorohoi), iar al]ii prin transfer (unul la Seminarul din
Piatra Neam]). Au atins parametrii pentru punctajul „maxim” Seminariile Te-
ologice „Veniamin Costachi” de la M\n\stirea Neam] (cu opt titulari), „Sf.
Gheorghe” din Boto[ani (cu [apte titulari) [i „Sf. Vasile cel Mare” din Ia[i (cu
[ase titulari pentru profilul Pastoral\, dar insuficient pentru profilul Patrimoniu
cu numai doi titulari); pentru punctajul „bine” Seminarul Teologic „Sf. Ioan
Iacob” din Dorohoi (cu cinci titulari); la limitele dintre „suficient” [i „bine” se
situeaz\ Seminarul Teologic „Cuvioasa Parascheva” – Agapia (cu patru titulari),
iar sub limit\ se g\se[te, înc\, Seminarul Teologic „Sf. Împ\ra]i Constantin [i
Elena” din Piatra Neam] (cu numai trei titulari).

În ceea ce prive[te baza material\, aceasta a cunoscut, de asemenea, o îmbu-
n\t\]ire în toate Seminariile Teologice din Arhiepiscopia Ia[ilor. Din punct de
vedere al dot\rilor, pe primul loc se situeaz\, în prezent, de departe, Seminarul
Teologic „Sf. Gheorghe” din Boto[ani, urmat de Seminariile „Veniamin Costachi”
Neam], „Cuvioasa Parascheva” – Agapia, „Sf. Ioan Iacob” – Dorohoi, „Sf. Vasile
cel Mare” – Ia[i, „Sf. Împ\ra]i Constantin [i Elena” – Piatra Neam]. 

Adres\m mul]umiri Domnului Ing. Florin Egner, Primarul Municipiului
Boto[ani, Domnului Prof. Dr. Constantin Manolache, Inspector general al In-
spectoratului {colar Boto[ani, Domnului Teodor Clocotici, Inspector general
adjunct, Domnului Eugen Mireu]\, Director S.C. FIR MELBO Boto[ani, pentru
ajutorul dat, Seminarului Teologic din Boto[ani, [i îi rug\m s\ aib\ în vedere [i
Seminarul Teologic din Dorohoi.

Sper\m ca în acest an, prin bun\voin]a Domnului Prof. Dr. Constantin
Simirad, Primarul Municipiului Ia[i, c\ruia, de asemenea, îi mul]umim pe
aceast\ cale pentru tot ceea ce a f\cut, pân\ în prezent, pentru Seminarul din Ia[i,
lucr\rile la noua construc]ie a seminarului ie[ean s\ avanseze în a[a fel încât, în
anul 2004, elevii s\ se mute în „cas\ nou\”.

Organizarea înv\]\mântului în cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor

A. Înv\]\mântul teologic

{i în anul [colar 2001-2002 în cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor, au func]ionat
12 institu]ii de înv\]\mânt teologic, în urm\toarea structur\:

I. Înv\]\mânt superior de lung\ durat\
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, în cadrul c\reia, în

prezent, toate cele patru sec]ii (Teologie Pastoral\, Teologie Litere – limb\
român\ [i limb\ str\in\, Teologie Asisten]\ Social\ [i Teologie Patrimoniu
Cultural) au fost acreditate.
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Num\rul total al studen]ilor în anul universitar 2001-2002 a fost de 928, din
care 677 la forma de înv\]\mânt zi, 212 la forma de înv\]\mânt frecven]\ redus\,
23 la f\r\ frecven]\, iar 16 la Studii Aprofundate. Din num\rul total de studen]i,
28 au fost din afara grani]elor ]\rii (21 din Republica Moldova, cinci din
Ucraina, unul din Germania [i unul din Grecia).

Pe sec]ii, situa]ia se prezint\ astfel: Teologie Pastoral\ # 468; Teologie Litere
(limba român\) # 101; Teologie Litere (limb\ str\in\) # 97; Teologie Asisten]\
Social\ # 92; Teologie Patrimoniu Cultural # 154; Studii Aprofundate # 16.

În anul universitar 2001-2002 au ob]inut titlu de licen]iat 157 de absolven]i:
Pastoral\ zi # 47, Pastoral\ f\r\ frecven]\ # 6, Litere # 48 (limba român\ # 27 [i
limb\ str\in\ # 21), Asisten]\ Social\ # 20, Patrimoniu Cultural # 36.

To]i cei 16 studen]i de la Studii Aprofundate au sus]inut dizerta]iile, pro-
movând anul.

Personalul didactic al facult\]ii:
Al\turi de Înalt Prea Sfin]itul Mitropolit Daniel [i Domnul Prof. Dr. Emilian

Popescu, care au lucrat în facultate ca profesori asocia]i, în anul [colar precedent
(2001-2002) au predat [i cele 28 de cadre didactice titulare (3 profesori, 7 con-
feren]iari, 12 lectori, 3 asisten]i [i 3 preparatori), precum [i 3 suplinitori (un
lector, un asistent [i un preparator). 

Pe lâng\ cadrele didactice men]ionate, au mai predat ca [i în anii preceden]i,
cadre didactice de la alte facult\]i din cadrul Universit\]ii „Al.I. Cuza”, din
cadrul Centrului Muzeal „Moldova” sau de la Academia de Arte, care au suplinit
discipline la diferite specializ\ri (filologie, patrimoniu cultural, asisten]\ social\). 

II. Înv\]\mânt postuniversitar
În anul universitar 2001-2002 au fost organizate studii aprofundate la sec]ia

Teologie Biblic\. La aceast\ form\ de înv\]\mânt au studiat 16 absolven]i ai
înv\]\mântului teologic universitar de lung\ durat\. La Studiile Aprofundate dis-
ciplinele au fost predate de urm\toarele cadre didactice: Înalt Prea Sfin]itul
Mitropolit Dr. Daniel – Teologia Dogmatic\; Pr. Prof. Dr. Petre Semen – Teologia
Biblic\ a Vechiului Testament [i Limba ebraic\; Pr. Lect. Dr. Mihai Vizitiu –
Teologia Biblic\ a Noului Testament; Dl Lect. Badea Gheorghe – Limba greac\.

Men]ion\m c\ în anii 2001 [i 2002 Arhiepiscopia Ia[ilor a avut un num\r
important de absolven]i [i cadre didactice de la [colile teologice din eparhie care
au beneficiat de burse de studii în str\in\tate. 

Pentru anul universitar 2002-2003 au fost înscri[i, în anul I de studii, 305
studen]i din care: 214 la forma de înv\]\mânt zi (Pastoral\ # 58, Litere limba
român\ # 28, Litere limb\ str\in\ # 22, Asisten]\ Social\ # 25, Patrimoniu
Cultural # 37, Studii Aprofundate # 44), iar 91 la forma de înv\]\mânt frecven]\
redus\ (numai la sec]ia Pastoral\).

III. Înv\]\mânt superior de scurt\ durat\
Colegiul de Institutori Religie, cu durata de 3 ani, confesiune ortodox\, care

î[i desf\[oar\ activitatea în cadrul Facult\]ii de {tiin]e ale Educa]iei, a dat în anul
universitar 2001-2002 prima promo]ie de absolven]i, în num\r de 20. Ca [i în
anii preceden]i, disciplinele teologice au fost predate de cadre didactice de la
Facultatea de Teologie „Dumitru St\niloae” [i de P.C. Pr. Dr. Vasile Nechita.
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Aceast\ institu]ie de înv\]\mânt merge îns\, în lichidare, în anul universitar
2002-2003 func]ionând ultimii cu 2 ani de studii.

IV. Înv\]\mânt postliceal

Pân\ în anul 2002 în Arhiepiscopia Ia[ilor au func]ionat dou\ [coli
postliceale teologico-sanitare: „Cuvioasa Parascheva” din Ia[i [i „Sf. Teodora de
la Sihla” din Piatra Neam]. Din p\cate, o dat\ cu încheierea anului [colar 2001-
2002, [coala din Piatra Neam] [i-a încetat activitatea, promo]ia 2002 fiind ultima.
Cauza încet\rii activit\]ii a fost hot\rârea Ministerului Educa]iei [i Cercet\rii de a
nu mai subven]iona înv\]\mântul sanitar postliceal, [colile putând s\-[i continue
activitatea doar dac\ elevii î[i pl\tesc [colarizarea. Acest lucru nu a fost posibil la
Piatra Neam], [i, din acest motiv, începând cu anul [colar 1999-2000, nu a mai
existat clasa I, [coala mergând în lichidare.

Doar [coala din Ia[i î[i continu\ activitatea, cu un efectiv de 84 de elevi în
cele trei clase. Pe total, în anul [colar 2001-2002, la cele dou\ [coli, au fost
[colariza]i 108 elevi (26 la Piatra Neam] – ultima clas\; [i 82 la Ia[i). Num\rul
absolven]ilor a fost de 52 (26 la Piatra Neam] [i 26 la Ia[i). Ambele [coli au
desf\[urat o activitate didactic\, misionar\ [i social-filantropic\ deosebit\.

V. Înv\]\mântul seminarial

În cele [ase Seminarii Teologice Ortodoxe din Arhiepiscopia Ia[ilor au fost
înscri[i, la începutul anului [colar 2001-2002, 1278 elevi, din care 1034 la forma
de înv\]\mânt zi, iar 244 la frecven]\ redus\ [i seral. Au încheiat anul [colar 1227
de elevi, restul de 51 elevi fiind transfera]i, retra[i sau exmatricula]i. Num\rul
total al absolven]ilor Seminarului în anul [colar 2001-2002 a fost de 187 (156 la
forma de înv\]\mânt zi, iar 31 la seral).

Num\rul total al elevilor înscri[i în clasa a IX-a la Seminariile Teologice
Ortodoxe din Arhiepiscopia Ia[ilor, în anul [colar 2002-2003, în urma exa-
menului de admitere, este de 330 elevi (246 la zi [i 84 la f\r\ frecven]\).

Din cei 1278 de elevi înscri[i la începutul anului [colar, 43 au fost din afara
grani]elor ]\rii noastre.

VI. Înv\]\mântul profesional

În cele dou\ [coli de cânt\re]i biserice[ti (M\n\stirea Neam] [i Boto[ani) au
fost înscri[i în anul [colar 2001-2002, 90 de elevi, dar au încheiat anul [colar 77,
întrucât 13 elevi s-au retras pe parcurs (5 la Neam] [i 8 la Boto[ani). Au absolvit
[coala 26 elevi (11 la Neam] [i 15 la Boto[ani).

Din cauza lipsei de candida]i preg\ti]i, [i aceste dou\ [coli merg în lichidare. 
Pentru anul [colar 2002-2003 nu mai exist\ anul I de studii.

În ceea ce prive[te procesul instructiv-educativ, constat\m, cu bucurie, c\,
din punct de vedre calitativ, nivelul de preg\tire a fost superior celui din anul
2000-2001, lucru dovedit [i de faptul c\ la examenul de admitere la Facultatea de
Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, sesiunea iulie 2002, din cele 50 de lo-
curi de la sec]ia Pastoral\, 34 au fost ocupate de absolven]i ai Seminariilor



320 TEOLOGIE {I VIA}|

Teologice Ortodoxe din Arhiepiscopia Ia[ilor. De asemenea, la Olimpiade, faza
na]ional\, desf\[urat\ în prima parte a anului 2002, bilan]ul particip\rii elevilor
no[tri a fost cu totul remarcabil: dou\ premii I, dou\ premii II, trei premii III [i
nou\ men]iuni, iar la concursul „Bun venit Mileniul al III-lea cre[tin” (pictur\
icoane): un premiu I, un premiu II, un premiu III [i dou\ men]iuni. Aceste
rezultate au situat Arhiepiscopia Ia[ilor pe primul loc din ]ar\.

Apreciind rezultatele ob]inute, [i ca semn de pre]uire pentru cei care au
contribuit la realizarea lor, Înalt Prea Sfin]itul Mitropolit Daniel, în data de 16
aprilie 2002, a invitat la Re[edin]a mitropolitan\ de la Centrul eparhial pe elevii
premia]i [i pe profesorii care i-au preg\tit, oferind elevilor premii în c\r]i [i
icoane tip\rite la Editura TRINITAS, iar profesorilor, pe lâng\ c\r]i, le-a oferit
Diploma de vrednicie „Cuvioasa Parascheva” [i medalia jubiliar\ 600 de ani de
la recunoa[terea oficial\ a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei de c\tre Patriarhia
Ecumenic\ de la Constantinopol (1401-2001). 

Desf\[urarea primirii [i numele profesorilor [i premian]ilor, pe seminarii, a
fost prezentat\, pe larg, în revista „Candela Moldovei” nr. 3-4/martie-aprilie 2002.

Încadr\rile cu personalul didactic:
În înv\]\mântul teologic preuniversitar din Arhiepiscopia Ia[ilor, în anul

[colar 2001-2002, au lucrat 120 de profesori, dintre care 33 titulari, iar 87
suplinitori. Din totalul de 120 de profesori, 50 au fost teologi (25 titulari ^ 25
suplinitori), iar 70 neteologi (8 titulari ^ 62 suplinitori). Num\rul profesorilor
clerici a fost de 39. 

B. Înv\]\mântul religios

În anul [colar 2001-2002 în jude]ele din Arhiepiscopia Ia[ilor (Boto[ani, Ia[i,
Neam]) disciplina Religie a fost predat\ de 1056 cadre didactice, dintre care 954
cu preg\tire teologic\. 

Un lucru deosebit care s-a realizat, legat de aceast\ disciplin\, a fost acela c\, în
luna iulie 2002, potrivit hot\rârii Sfântului Sinod nr. 4780/2001, în cadrul
Conferin]elor preo]e[ti, care s-au desf\[urat la Centrul Cultural-Pastoral Dur\u sub
pre[edin]ia Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Daniel, s-a evaluat predarea Religiei în
[coal\ (rezultate, probleme, perspective) f\cându-se o serie de propuneri menite s\
duc\ la cre[terea calit\]ii actului didactic [i eficientizarea acestei discipline.
Men]ion\m c\ la aceste Conferin]e au participat [i unii dintre domnii inspectori
generali de la Inspectoratele [colare, respectiv, Dl Prof. Dr. Constantin Manolache
de la Boto[ani [i Dl Prof. Emil Creang\ de la Neam], precum [i inspectorii de
Religie de la inspectoratele Ia[i [i Neam] [i unii profesori de Religie, ceea ce arat\
seriozitatea cu care este tratat\ aceast\ disciplin\. Întreaga desf\[urare a Consf\-
tuirilor, problemele discutate, concluziile [i propunerile f\cute vor fi reflectate într-un
amplu articol, redactat de P.C. Pr. Insp. Dr. Vasile Nechita, articol care va fi pu-
blicat în una din revistele noastre biserice[ti.

Perfec]ionarea personalului didactic
Perfec]ionarea didactic\ a profesorilor de la seminariile teologice [i a celor

care predau Religia s-a f\cut pe întreg parcursul anului [colar, fie în particular,
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prin studiu individual, participarea la concursuri didactice (titularizare, defi-
nitivat, gradul II, gradul I) sau frecventarea cursurilor postuniversitare, fie în
mod organizat, prin participarea la cercurile pedagogice pe discipline, planificate
de inspectoratele [colare, comisiile metodice din [coal\, asisten]e la ore etc.

Examenele pentru certificarea competen]elor profesionale, 
bacalaureat [i de admitere 

Aceste examene s-au desf\[urat cu respectarea strict\ a metodologiilor ela-
borate de Comisia de Înv\]\mânt a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
Comisie condus\ de Înalt Prea Sfin]itul P\rinte Daniel, a celor elaborate de Minis-
terul Educa]iei [i Cercet\rii, precum [i a instruc]iunilor ulterioare emise de cele
dou\ înalte foruri de înv\]\mânt. La aceste examene a participat [i câte un delegat
al Centrului eparhial, care a urm\rit corectitudinea acestora.

În perioada 12-14 iulie 2002, a fost organizat examenul de capacitate preo-
]easc\, prezidat de Înalt Prea Sfin]itul P\rinte Mitropolit, la care au participat
absolven]ii Facult\]ii de Teologie [i ai Seminariilor Teologice din eparhie, pro-
mo]ia 2002, dar [i din promo]iile anterioare. Candida]ii care au promovat acest
examen au fost repartiza]i la parohii, în ordinea mediilor ob]inute.

Cursurile de îndrumare pastoral\ [i misionar\

Potrivit hot\rârii Sfântului Sinod nr. 1135/2002 [i aprob\rii Înalt Prea
Sfin]itului Mitropolit Daniel de pe Temeiul nr. 3068 din 19.04.2002, în perioada
27 mai-9 iunie 2002, la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, au
fost organizate cursurile de îndrumare pastoral\ [i misionar\ a clerului, seria a
87-a, la care au participat 169 de preo]i din cele patru eparhii ale Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, 105 dintre ace[tia pentru definitivat, iar 64 pentru
promovare. Din Arhiepiscopia Ia[ilor, cursurile au fost urmate de 100 de preo]i,
68 pentru definitivat [i 32 pentru promovare. Cursurile s-au finalizat cu un
examen pe care l-au promovat to]i participan]ii.

Leg\tura Centrului eparhial cu institu]iile de înv\]\mânt teologic

Potrivit unei frumoase tradi]ii, [i în anul [colar precedent, oaspe]ii Înalt Prea
Sfin]itului Mitropolit la hramul Sf. Parascheva, sau în alte ocazii, au vizitat
Facultatea de Teologie. Unele din Seminariile Teologice au fost vizitate de Înalt
Prea Sfin]ia Sa, ocazional sau planificat, cum a fost vizita la Seminarul Teologic
„Sf. Gheorghe” – Boto[ani [i la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Iacob” – Dorohoi
în zilele de 6 decembrie [i respectiv 7 decembrie 2002. Aceast\ vizit\ este
reflectat\, pe larg, în ultimul num\r al revistei „Candela Moldovei” din anul
2002. De asemenea, unele Seminarii au fost vizitate de consilierul cu probleme
de înv\]\mânt, ocazional sau planificat prilej cu care s-au întocmit note de
control ce au fost apoi prezentate Înalt Prea Sfin]itului P\rinte Mitropolit pentru
a lua act de cele constatate. Leg\tura Centrului cu [colile teologice s-a mai
realizat [i prin delega]ii Înalt Prea Sfin]iei Sale care au participat la diferite
examene.
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Un mod de a p\stra leg\tura cu unit\]ile de înv\]\mânt biserice[ti [i laice l-a
constituit [i coresponden]a. În anul 2002, sectorul înv\]\mânt a avut 1074 nu-
mere la intr\ri [i 858 numere la ie[iri din totalul de 10.431 numere înregistrate la
Secretariat, ceea ce reprezint\ un procent de 18,52% din coresponden]\.

Obiective de realizat în anul 2003

Anul 2003 este un an deosebit de bogat în anivers\ri biserice[ti [i culturale în
care [colile teologice vor fi implicate.

1. La aniversarea a 100 de ani de la na[terea P\rintelui Dumitru St\niloae
(1903-1993) ne propunem organizarea unui simpozion interna]ional în care s\ fie
evocat\ personalitatea [i opera celui mai mare teolog român al secolului XX. Va
fi implicat\ în mod deosebit facultatea.

2. Ne propunem organizarea unui concurs gen „Cine [tie câ[tig\” dotat cu
premii, la care s\ participe toate Seminariile din Mitropolia Moldovei [i Bu-
covinei, legat de marile anivers\ri biserice[ti, istorice [i culturale (1.690 de ani de
la Edictul de libertate a cre[tinilor în Imperiul Roman – Milano, 313; 370 de ani
de la moartea martiric\ a Domnitorului Miron Barnovschi – †1633; 360 de ani de
la tip\rirea Cazaniei – Carte româneasc\ de înv\]\tur\, Ia[i, 1643; 330 de ani de
la tip\rirea Psaltirii în versuri – Uniev 1673).

3. Organizarea unei Consf\tuiri cu profesorii de Religie (în preajma
deschiderii anului [colar 2003-2004), în colaborare cu Inspectoratele [colare, a[a
cum a fost organizat\ cu cadrele didactice din seminarii în anul 2001.

4. Organizarea unui concurs coral interseminarial, de asemenea dotat cu
premii, în luna iulie, la M\n\stirea Micl\u[eni.

5. Inspectarea tuturor Seminariilor Teologice pentru a constata progresele,
dar [i deficien]ele care ar mai exista în [coli.

6. Organizarea unor excursii în ]ar\ [i str\in\tate cu profesorii [i elevii care
vor fi premia]i la Olimpiada din acest an, precum [i cu premian]ii [colilor la
sfâr[itul anului [colar, prin Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ia[ilor.

7. Se vor c\uta surse de finan]are pentru dotarea tuturor Seminariilor cu cele
necesare unui înv\]\mânt modern. 

8. Se va c\uta ca Seminariile care mai sunt, înc\, deficitare la capitolul „resurse
umane” s\ înl\ture aceast\ deficien]\.

În concluzie, consider\m c\ activitatea sectorului în anul 2002 a fost supe-
rioar\ anului precedent, [i, mul]umind Înalt Prea Sfin]itului P\rinte Mitropolit
pentru grija deosebit\ ce-o acord\ înv\]\mântului, precum [i tuturor celor care
ne-au ajutat, supun spre aprobare membrilor Adun\rii Eparhiale prezenta Dare
de seam\.

Consilier înv\]\mânt,

Pr. Lect. univ. Dr. Mihai VIZITIU
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Sectorul Monumente

Dare de seam\

privind activitatea în cursul anului 2002

I. Activitatea de conservare-restaurare „Resurrectio”

Colectivul format din 7 restauratori este coordonat sub aspect [tiin]ific de
c\tre un consilier [tiin]ific specialist restaurator, iar din punct de vedere admi-
nistrativ de c\tre un manager, desf\[urându-[i activitatea prin cele dou\ sec]ii de
restaurare: restaurare icoan\ pe suport de lemn, lemn policrom [i restaurare carte
veche rar\.

În cadrul Centrului se realizeaz\ [i activit\]i specifice de: întocmire a docu-
menta]iilor tehnice pentru restaurare [i conservare de bunuri de patrimoniu
cultural mobil (iconostase, mobilier bisericesc, icoane [i carte veche), de pictur\
din nou pe suport de lemn, amenajare muzeistic\ etc.

Un aspect important legat de veniturile realizate prin derularea activit\]ilor
men]ionate este acela c\ ele au fost realizate cu un pre] sc\zut pe manoper\, acesta
fiind adoptat condi]iilor economice [i posibilit\]ilor sc\zute ale beneficiarilor.

 Manager,
P.C. Pr. Cristian Muraru

II. Activitatea de cercetare – Centrul Mitropolitan de Cercet\ri T.A.B.O.R.

~n anul 2002, colectivul a fost implicat în rezolvarea mai multor grupe de
lucr\ri: 

A. Cercetare [tiin]ific\: 2 teme de cercetare asupra patrimoniului cultural [i
natural.

B. Lucr\ri de expertizare [i conservare:
- 104 de obiecte de cult apar]inând M\n\stirii Galata;
- Baldachin apar]inând M\n\stirii Golia;
- 115 icoane pe lemn – tratament insectofungicid; 
- pictura mural\ a 3 biserici monument istoric; 
- 1 iconostas – tratament biotic; 
- 25 de buletine de analiz\/atestat de calitate cear\ pentru Atelierul de

lumân\ri al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. 
C. Publica]ii: 
- 2 c\r]i de specialitate;
- lucr\ri [tiin]ifice. 
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D. Particip\ri la manifest\ri [tiin]ifice (simpozioane, seminarii interna]ionale
[i na]ionale);

E. Participare la competi]ii de finan]are proiecte promovate de c\tre ANSTI,
CNCSIS, Romanian Enviromental Partnership Foundation.

F. Men]inerea rela]iilor de colaborare cu forurile culturale interna]ionale [i
na]ionale;

Num\r de angaja]i  4, venituri 160.320.582 lei, cheltuieli 154.096.841 lei.

Prof. Dr. Ing. Corneliu Oniscu

III. Activitatea de proiectare 

În cursul anului 2002, a elaborat un num\r de 19 documenta]ii tehnice la faza
P.A.C., dintre care un num\r de 9 documenta]ii în valoare de 560.000.000 lei
reprezint\ sponsorizarea Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei la m\n\stirile [i paro-
hiile de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor. Restul de 10 documenta]ii în valoare de
294.000.000 lei sunt pentru lucr\ri la obiectivele Centrului eparhial Ia[i.

Valoarea proiectelor elaborate în sum\ total\ de 854.000.000 lei, raportat\ la
suma de 91.613.159 lei cheltuieli efective cu salarizarea, rezultând o economie
de 762.386.841 lei.

Arh. Bogdan Negoi]\

IV. Activitatea Serviciului Tehnic 

Mitropolia Moldovei [i Bucovinei a avizat în cursul anului 2002 un num\r de:
- 17 documenta]ii pentru construirea de noi loca[uri de cult (din care 7 în

Municipiul Ia[i, 2 în Municipiul Boto[ani, 9 în jude]ul Ia[i, 6 în jude]ul Boto[ani
[i 2 în jude]ul Neam]);

- 7 documenta]ii pentru pictarea l\ca[urilor de cult;

- alte documenta]ii pentru lucr\ri de construc]ii [i repara]ii la obiectivele de
pe cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor.

Urmare contractelor încheiate între Mitropolia Moldovei [i Bucovinei cu
anumite unit\]i de construc]ii din Municipiul Ia[i, la serviciul tehnic s-au depus în
cursul anului 2002 situa]ii de lucr\ri în valoare total\ de 6.360.247.434 lei, care în
urma verific\rilor s-au redus la valoarea total\ de 5.725.073.718 lei, neacceptându-se
la plat\ o sum\ în valoare de 635.173.716 lei pentru lucr\ri necuvenite.

Serviciul tehnic a solu]ionat un num\r de 334 adrese, ob]inându-se 22 avize
de la Ministerul Culturii [i Cultelor – Secretariatul de Stat pentru Culte, 8 avize
de la Ministerul Culturii [i Cultelor – Direc]ia Monumentelor Istorice [i alte
avize de la prim\rii [i consilii jude]ene. 
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A verificat modul de execu]ie [i calitatea lucr\rilor executate la Centrul
de Diagnostic [i Tratament „Providen]a”, Centrul de Educa]ie [i Informare
Medical\ „Providen]a”, Centrul s\pt\mânal pentru b\trâni „Sf. Ilie” Micl\u[eni,
St\re]ie M\n\stirea Bucium [i a obiectivelor din cadrul Centrului eparhial Ia[i, la
care a fost solicitat.

A realizat instruirea periodic\ a personalului angajat cu normele [i legisla]ia
de protec]ie a muncii prin efectuarea lunar\ a instructajelor de protec]ia muncii
în toate subunit\]ile Centrului eparhial Ia[i.

V. Activitatea de execu]ie

V. 1. Echipa „Me[terul Manole”
Echipa format\ din 24 muncitori (20 angaja]i [i 4 cu conven]ie) în cursul

anului 2002 a executat, în regie proprie, lucr\ri de construc]ii în valoare total\ de
5.765.955.686 lei.

Prin contractarea acestor lucr\ri cu alte firme de construc]ii valoarea acestora
ar fi crescut la suma de 6.745.317.796 lei, diferen]a de 754.804.655 lei înre-
gistrându-se astfel ca economie la Sfânta Mitropolie.

Principalele obiective la care s-au executat lucr\ri de construc]ii sunt urm\-
toarele:

A. Centrul eparhial Ia[i: Catedral\ mitropolitan\; Palat mitropolitan; C\mi-
nul de Maici „Sf. Teodora”; Corp administrativ A; Lucr\ri diverse (între]inere);
C\minul preo]esc „Sf. Gheorghe”; Casa Nicodim; Complex „Albina”; 9. Centrul
de Diagnostic [i Tratament „Providen]a”;

B. M\n\stirea Micl\u[eni
1. Centrul s\pt\mânal pentru b\trâni „Sf. Ilie”: Corp D, Corp F, Centrala

termic\, Canal termic.
C. Centrul Cultural-Pastoral Dur\u
1. Casa „Pelerinul”
D. M\n\stirea Neam]
1. St\re]ie

V.2. Atelierul de confec]ii metalice Golia
Echipa format\ dintr-un num\r de 4 pân\ la 5 muncitori a executat, în regie

proprie, lucr\ri la un num\r de 11 obiective în valoare total\ de 888.155.889 lei.
Valoarea acestor confec]ii metalice s-ar fi ridicat la suma de 1.789.974.512

lei, dac\ aceste lucr\ri erau contractate [i executate la alte unit\]i de specialitate,
astfel c\ diferen]a de 901.818.623 lei se înregistreaz\ ca economie pentru Mitro-
polia Moldovei [i Bucovinei. 

Obiectivele la care s-au realizat lucr\ri de confec]ii metalice sunt urm\toarele:
A. Centrul eparhial Ia[i: Catedrala mitropolitan\; Biserica „Sf. Gheorghe” –

catedrala veche; Palat mitropolitan; Complex „Albina”; Centrul de diagnostic [i
tratament „Providen]a”; C\minul preo]esc „Sf. Gheorghe”; Cabinetul stomatologic
„Sf. Pantelimon”; Garaje auto.
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B. M\n\stirea Micl\u[eni: Centrul s\pt\mânal pentru b\trâni „Sf. Ilie”;

C. Centrul Cultural-Pastoral Dur\u: Casa „Profetul”; Casa „Pelerinul”.

V. 3. Atelierul de tâmpl\rie Bucium
Cu un num\r de 4 muncitori s-a executat mobilier în valoare de 878.725.666

lei pentru un num\r de 4 obiective: Centrul S\pt\mânal pentru B\trâni „Sf. Ilie”
Micl\u[eni, Centrul Cultural-Pastoral Dur\u, Catedrala mitropolitan\ [i Complex
„Albina”.

VI. Activitatea lucr\rilor de construc]ii în  Arhiepiscopia Ia[ilor

VI.1. Activitatea lucr\rilor de construc]ii, reconstruc]ii [i de pictare la
noile  loca[uri de cult

În cursul anului 2002 situa]ia se prezint\ astfel:
• Loca[uri de cult la care s-a pus piatra de temelie, total # 10 

- 1 în mediul urban, 9 în mediul rural;
- 5 în jude]ul Ia[i, 4 în jude]ul Boto[ani, 1 în jude]ul Neam].

• Loca[uri de cult în curs de construire, total # 176
- 31 în mediul urban, 145 în mediul rural; 
- 70 în jude]ul Ia[i, 58 în jude]ul Boto[ani, 48 în jude]ul Neam].

• Loca[uri de cult în curs de reconstruire, total # 5
- 2 în mediul urban, 3 în mediul rural;
- 1 în jude]ul Ia[i, 3 în jude]ul Boto[ani, 1 în jude]ul Neam].

• Loca[uri de cult noi terminate de construit, total # 17
- 3 în mediul urban, 14 în mediul rural;
- 8 în jude]ul Ia[i, 2 în jude]ul Boto[ani, 7 în jude]ul Neam].

Fa]\ de anul 2001, când pe cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor au existat un
num\r de 206 [antiere cu loca[uri noi în construc]ie, în anul 2002 num\rul
acestora a sc\zut la 198 de [antiere, terminându-se de construit un num\r de 17
edificii.

• Loca[uri de cult sfin]ite [i resfin]ite în anul 2002, total # 26
- 1 în mediul urban, 24 în mediul rural;
- 10 în jude]ul Ia[i, 8 în jude]ul Boto[ani, 8 în jude]ul Neam].

• Parohii f\r\ loca[uri de cult, total # 48
- 1 în mediul urban, 47 în mediul rural;
- 25 în jude]ul Ia[i, 7 în jude]ul Boto[ani, 16 în jude]ul Neam].

• Loca[uri noi în curs de pictare, total # 43
- 3 în mediul urban, 40 în mediul rural;
- 16 în jude]ul Ia[i, 6 în jude]ul Boto[ani, 22 în jude]ul Neam].

VI.2. Activitatea de repara]ii, pictare [i repictare la loca[uri de cult,
altele  decât cele nou construite

• Loca[uri de cult în curs de reparare-restaurare, total # 63
- 23 în mediul urban, 40 în mediul rural;
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- 35 în jude]ul Ia[i, 9 în jude]ul Boto[ani, 19 în jude]ul Neam].
• Loca[uri de cult în curs de pictare-repictare, total # 56

- 3 în mediul urban, 53 în mediul rural;
- 33 în jude]ul Ia[i, 20 în jude]ul Boto[ani, 3 în jude]ul Neam].

În anul 2002 fa]\ de anul 2001 loca[urile sfin]ite [i resfin]ite au crescut de la
4 la 26 de edificii. Comparativ cu anul 2001, se constat\ o cre[tere de la 63 la 106
[antiere de pictur\, din care 6 în mediul urban [i 100 în mediul rural.

Totalul [antierelor de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor în anul 2002, fa]\ de
anul 2001 au crescut cu 53 [antiere, de la 314 la 367 [antiere, din care 198 pentru
construc]ii noi, 63 de repara]ii, consolidare, restaurare [i 106 pentru pictur\.

VI.3. Activitatea lucr\rilor de construc]ii privind sediile de protopopiate
[i a caselor parohiale

În prezent, Arhiepiscopia Ia[ilor cuprinde un num\r de 1.166 de parohii,
repartizate pe cuprinsul a 12 protopopiate, din care 10 au sedii proprii, 1 f\r\
sediu [i 1 cu sediul în construc]ie. Din cele 1.166 parohii, 519 dispun de case
parohiale, 55 au case în curs de construire, iar 592 nu au case parohiale.

VI.4. Lucr\ri de consolidare [i restaurare la bisericile [i edificiile monu-
mente istorice

Valoarea cheltuielilor pentru lucr\rile de consolidare-restaurare suportate de
Ministerul Culturii [i Cultelor – Oficiul Na]ional al Monumentelor Istorice, cât [i
de Inspec]ia de Stat în Construc]ie la cele 12 obiective din cele 20 existente în
Arhiepiscopia Ia[ilor, cuprinse în Planul Na]ional de Restaurare pe anul 2002, se
ridic\ la suma de 21.093.678.000 lei. Din aceast\ sum\ s-a pl\tit 2.661.538.000
lei pentru proiectare, 17.874.725.000 lei pentru lucr\ri de execu]ie, 165.250.000
lei pentru asisten]\ tehnic\ [i 392.165.000 lei pentru cercetare arheologic\. Din
suma de 21.093.678.000 lei Inspectoratul de Stat în Construc]ie a cofinan]at
lucr\ri în valoare de 7.750.000.000 lei, iar 13.343.678.000 lei au fost finan]ate de
c\tre M.C.C. – O.N.M.I. 

Raportat la anul 2001, când D.M.I. – O.N.M.I. a finan]at suma de 23.438.036.000
lei, în anul 2002 a finan]at suma de 13.243.678.000 lei, reducându-se cu
10.194.358.000 lei.

Din valoarea pl\]ilor efectuate pe anul 2002 la monumentele istorice, S.C.
Construc]ii Unu S.A. din Ia[i a încasat un procent de 62,37%, având 9 [antiere cu
lucr\ri în execu]ie. Cu toate eforturile depuse, S.C. Construc]ii Unu S.A. a fost
nevoit\ în cursul anului 2002, din lips\ de fonduri, s\ întrerup\ lucr\rile de
consolidare la funda]ia de pe latura de nord a Catedralei mitropolitane din Ia[i,
afectându-se astfel grav structura de rezisten]\, acest lucru periclitând în orice
moment stabilitatea edificiului la un eventual seism.

VII. Obiective ale c\ror lucr\ri au fost sus]inute din fonduri proprii de 

c\tre Centrul eparhial Ia[i

Principalele obiective la care s-au executat lucr\ri de construc]ii: repara]ii, RK,
între]inere, lucr\ri la instala]ii electrice, înc\lzire, sanitare etc sunt urm\toarele:
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A. Centrul eparhial Ia[i: Palat mitropolitan; biserica „Sf. Gheorghe” –
Catedrala veche; Centrul de diagnostic [i tratament „Providen]a”; Centrul de
educa]ie [i informare medical\ Providen]a; C\minul preo]esc „Sf. Gheorghe”;
Cabinet stomatologic „Sf. Pantelimon”; garaje auto; Complex „Albina”; Poarta
„Sf. Gheorghe”; Casa Roznovanu, st\re]ie – M\n\stirea Bucium.

B. M\n\stirea Micl\u[eni
Centrul s\pt\mânal pentru b\trâni „Sf. Ilie”: corp D, corp F, Central\ termic\,

canal termic.
C. Centrul Cultural-Pastoral Dur\u: Casa „Sihastru”; Casa „Profetul”;

Casa „Pelerinul”; Sistematizare vertical\ (c\i acces, platform\).

IX. Dona]ii [i sponsoriz\ri în cursul anului 2002

În cursul anului 2002, Mitropolia Moldovei [i Bucovinei a ob]inut impor-
tante sponsoriz\ri de la: Prim\ria Municipiului Ia[i; Prin]ul Dimitrie Sturdza;
Domnul Eric Sturdza; Domnul Dr. Paul Van Saanen – Elve]ia; Domnul Dumitru
Sandu – Balastiera Criste[ti; S.C. IPROCHIM S.A. Ia[i; S.C. LAZ|R S.A.
Reghin; S.C. ROM CERAM S.A. – Roman; S.C. MOLDOMOBILA S.A. – Ia[i;
S.C. TRIMEC S.A.– Ia[i.

X. Lucr\ri ce urmeaz\ a fi executate în cursul anului 2003

1. Centrul de diagnostic [i tratament Providen]a: amenajat spa]iu ampla-
sare litotriptor STORZ; punerea în func]iune a instala]iei de climatizare [i steri-
lizare de la s\lile de opera]ii; finalizare amenajare spa]iu generator; montat co[
evacuare noxe buc\t\rie; executat racord instala]ie climatizare; montat instala]ie
sterilizare; montat l\mpi scialitice [i tavane pe definitiv s\li opera]ii; executat
aerisire subsol [i cale de acces direct din exterior; executat rezervor 500 m.c.;
finalizat finisaje spa]ii pentru medici la P.T.; confec]ionat ^ montat structur\ de
rezisten]\ metalic\ pentru protec]ia ultimului nivel (acoperi[); finalizat siste-
matizare vertical\.

2. Centrul de educa]ie [i informare medical\ Providen]a 
Continuarea în ritm accelerat a lucr\rilor: confec]ionat ^ montat structur\

de rezisten]\ metalic\; procurat ^ montat zon\ vitrat\ [i opac\ acoperi[; procurat ^
montat pere]i cortin\ închideri laterale; executat compartiment\ri interioare;
executat canaliz\ri exterioare; amenajat c\i acces.

3. Centrul eparhial Ia[i
Catedrala mitropolitan\: ref\cut instala]ie electric\;
Palat mitropolitan: ref\cut instala]ie electric\; revizuit instala]ii înc\lzire,

sanitare;
Canal termic: ref\cut instala]ia termic\;
Magazinul „Altarul”: repara]ii, zugr\veli, vopsitorii, revizuit instala]ii;
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Casa „Nicodim”: executat racord gaz metan; montat central\ termic\;

C\minul preo]esc „Sf. Gheorghe”: executat supraetajare; modificat instala]ii
sanitare.

Cl\direa „Veniamin Costachi”: reamenajare anex\ B; începerea lucr\rilor de
consolidare a cl\dirii.

Dot\ri: procurarea a 4 centrale termice pentru cl\dirile Centrului eparhial. 

4. M\n\stirea Bucium

Biserica cu hramul „Învierea Domnului”: executat organizare de [antier;
executat împrejmuire provizorie; începerea lucr\rilor de construc]ie a bisericii.

Casa Roznovanu – st\re]ie m\n\stire: finalizarea lucr\rilor de consolidare;
refacere instala]ii sanitare; refacere instala]ii electrice; repara]ii instala]ii în-
c\lzire; executat lucr\ri de împrejmuire;

5. M\n\stirea Micl\u[eni: executat lucr\ri de restaurare la Castelul Sturdza;
reamenajare Parc dendrologic; repara]ii cl\diri existente; finalizarea C\minului
S\pt\mânal pentru B\trâni „Sf. Ilie”; înlocuit instala]ii electrice, înc\lzire, sanitare;
dotarea cu înc\ dou\ centrale termice; aduc]iune gaz metan; executat canalizare
exterioar\; alimentare cu ap\ potabil\ din re]eaua Timi[e[ti – Ia[i; reamenajare
fosta sal\ de sport în sal\ de conferin]e; finalizare drumuri [i alei de acces;
împrejmuire parc.

6. Centrul Cultural-Pastoral Dur\u

- Casa Sihastrul: continuarea lucr\rilor de sistematizare vertical\; lucr\ri de
între]inere.

- Casa Pelerinul: executarea lucr\rilor de repara]ii [i modernizare b\i [i
grupuri sanitare; modificarea instala]iei de înc\lzire existent\ astfel încât fiecare
tronson al construc]iei s\ fie înc\lzit separat de celelalte.

Pentru realizarea lucr\rilor propuse a se efectua în cursul anului 2003, facem
apel la onora]ii membri ai Adun\rii eparhiale pentru a ne sprijini în identificarea
unor noi surse, fa]\ de cele existente, cum ar fi: noi sponsori, donatori, finan]atori etc.

Sectorul monumente prin activitatea desf\[urat\ a adus economii Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei în valoare total\ de 2.493.796.994 lei, dup\ cum urmeaz\:

- Serviciul tehnic 635.173.716 lei
- Serviciul arhitectur\ 202.000.000 lei
- Echipa „Me[terul Manole” 754.804.655 lei
- Atelierul de confec]ii metalice Golia 901.818.623 lei
  TOTAL  2.493.796.994 lei

Consilier pentru monumente

[i construc]ii biserice[ti,

Ing. Mircea PRECUPAN

Not\: Datele privind activitatea lucr\rilor de construc]ii în Arhiepiscopia Ia[ilor au rezultat
prin centralizarea situa]iilor provenite de la protopopiate. 
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Biblioteca Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei

Raport de activitate 2002 

Activitatea desf\[urat\ la Biblioteca Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei s-a
înscris pe urm\toarele coordonate:

I. Completarea fondurilor bibliotecii

Completarea fondurilor Bibliotecii Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei s-a
realizat pe trei c\i:

- cump\r\turi (prin în]elegerea [i sprijinul I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei, biblioteca a beneficiat de 4.000.000 lei lunar (total 48.000.000 lei),
la care s-au ad\ugat 5.177.400 lei cu care au fost achitate câteva comenzi direct
la editur\.

- dona]ii;
- schimb de publica]ii.

C\r]i intrate [i prelucrate în anul 2002: achizi]ionarea prin cump\r\turi a
317 volume cu 52.728.786 lei; dona]ii a 500 volume cu 43.740.900 lei (Institutul
Ecumenic „Sf. Nicolae”).

Periodice intrate [i prelucrate în anul 2002:
La Biblioteca Ecumenic\ „Dumitru St\niloae” [i Sec]ia Istoric\: 275 volume

(de inv.) cu 32.743.000 lei, cu 1358 fascicole.
În prezent, la sec]iile amintite pot fi consultate 2023 titluri publica]ii perio-

dice într-un num\r de 12.318 vol. de inventar, dintre care 43 de titluri noi au fost
ad\ugate pe parcursul anului 2002. 

La Sec]ia „Studium”: 356 volume (de inventar), în curs de evaluare.
Au fost introduse pe calculator, în baza de date a periodicelor, proprie Sec]iei

„Studium”, baz\ care a ajuns la 3457 de volume.
Total c\r]i [i periodice prelucrate în anul 2002: 4719 de volume în valoare de

376.128.710 lei.
Fond în curs de prelucrare din diferite dona]ii: 8000 volume de c\r]i în curs

de evaluare. 
C\r]i scoase din inventar în 2002: 248 de volume cu 1.549.500 lei.
Fond existent la Biblioteca Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, la 31

decembrie 2002: 78.653 volume cu 1.475.964.366,40 lei.
Fond total prelucrat [i în curs de prelucrare: 86.653 de volume.

II. Prelucrarea informatizat\

S-au preg\tit c\r]ile în vederea introducerii pe calculator a documentelor
pentru 70 de tran[e (c\r]i [i reviste), pentru care s-au stabilit: 6345 indici de
clasificare [i 8050 descriptori.
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S-a continuat prelucrarea informatizat\ a documentelor, repartizate la toate
cele trei sec]ii ale Bibliotecii Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, în programul
CDS/ISIS. S-a continuat dezvoltarea bazei de date PAPYRUS (1245 de refe-
rin]e), pentru bibliografii.

III. Exploatarea bazei de date

În anul 2002, s-a îmbun\t\]it structura re]elei de calculatoare, prin achizi]io-
narea a dou\ calculatoare noi, prin autofinan]are (cu bani proveni]i din permise)
[i prin dona]ia a dou\ calculatoare [i a unei imprimante de c\tre Diaconul Marc
Dunant, din Elve]ia. Aceste calculatoare au înlocuit pe cele de genera]ie veche, fiind
posibil\ introducerea programului Windows’95 pentru cele [ase sta]ii de lucru.

În prezent, la Biblioteca Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei sunt [ase sta]ii de
lucru pentru bibliotecare [i dou\ terminale pentru consultarea bazei de date de
c\tre studen]i.

S-a realizat generarea [i listarea la imprimant\ a registrului inventar general
[i a registrului subinventar pentru c\r]i pe 2001 [i pentru periodice pentru anul 2002.

IV. ~nscrierea [i deservirea cititorilor. Informa]ii bibliografice

Pe parcursul anului 2002, s-au înscris 168 de studen]i [i s-au acordat 126 de
vize, pentru care s-au încasat 12.025.000 de lei.

Frecven]a cititorilor a fost de 53.000, fiind consultate 64.897 de volume.

Cititorii au beneficiat de peste 400 de bibliografii tematice, pe suport clasic
(765 de fi[e) [i prelucrate informatizat, pentru care s-au f\cut list\ri la
imprimant\, în func]ie de solicit\ri.

Exemplific\m o serie de teme noi: Comuniune, Catolicitate, Contempla]ie, On-
tologie, Teatru religios, Martir, Mitropolitul Petru Movil\, Sociologie religioas\ [.a.

S-a continuat completarea plicurilor tematice cu materiale iconografice [i
fi[e bibliografice.

S-a început realizarea unui Fond documentar „Dumitru St\niloae”, care s\
cuprind\ materiale documentare de [i despre marele teolog al ortodoxiei con-
temporane. 

S-a continuat colaborarea cu Biblioteca Na]ional\ a României la elaborarea
Catalogului c\r]ilor str\ine [i Repertoriul periodicelor str\ine intrate în biblio-
tecile din România, pentru care s-au semnalat 116 titluri periodice [i 2100 titluri
pentru c\r]i.

S-a prelungit programul la Biblioteca Ecumenic\ „Dumitru St\niloae”,
cititorii având acces între orele 9.00-14.00 [i 15.00-18.00.

V. Conservarea fondurilor

S-a acordat o aten]ie deosebit\ conserv\rii fondurilor prin amenajarea judi-
cioas\ a spa]iilor de depozitare.
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La Sec]ia „Studium” s-a f\cut verificarea fondului de carte (11.989 de vo-
lume) [i au fost scoase din inventar 248 de volume, care erau în mai multe exem-
plare, pentru a fi donate seminariilor din Arhiepiscopia Ia[ilor, în baza temeiului
cu nr. 8367 din 21.10.2002.

Se fac demersuri pentru confec]ionarea de noi dulapuri la Biblioteca Ecu-
menic\ „Dumitru St\niloae”. Se impune extinderea spa]iilor de depozitare pentru
toate cele trei sec]ii. Sper\m, ca în anul 2003, s\ începem amenajarea spa]iului
fostei Fabrici de lumân\ri pentru bibliotec\, pentru a rezolva aceast\ problem\.

S-a continuat ac]iunea de igienizare [i restaurare a unor c\r]i de patrimoniu.

S-au legat 20 de c\r]i [i registrele de inventar, cu bani proveni]i din ex-
ploatarea copiatorului.

VI. Schimb interna]ional 

S-a continuat schimbul de publica]ii, primind de la 22 de parteneri, din opt
]\ri, un num\r de 15 titluri de reviste, cu 73 de fascicole, pentru care am trimis
revista „Teologie [i via]\”.

Mul]umim Institutului Cultural-Misionar TRINITAS pentru suportarea chel-
tuielilor de expediere.

VII. Exploatarea copiatorului

În perioada ianuarie-decembrie 2002 s-au executat 5744 de copii în valoare
de 8.883.000 de lei.

S-au mai executat un num\r de 7519 de copii, fiind xeroxate bibliografii
diverse, c\r]i [i articole pentru Fondul documentar „Dumitru St\niloae”, materiale
pentru Radio TRINITAS [i pentru Cabinetul Stomatologic „Sf. Pantelimon”.

Alte activit\]i

S-au f\cut dona]ii din plusurile de reviste din bibliotec\ pentru seminariile
din Arhiepiscopia Ia[ilor [i Facultatea de Teologie din Bucure[ti.

S-a `ntocmit o fi[\ documentar\ despre Biblioteca Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei solicitat\ de Biblioteca Jude]ean\ „Gheorghe Asachi” din Ia[i, pentru
a realiza o Istorie a culturii ie[ene, în date, pentru perioada 1400-2000.

La solicitarea Centrului de Conservare [i Restaurare „Resurrectio” s-a f\cut
o eviden]\ a bunurilor cultural-mobile tip carte din Biblioteca Mitropoliei Mol-
dovei [i Bucovinei.

Biblioteca Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a fost prezent\ în paginile
revistei „Candela Moldovei” cu rubrica „Tezaur tainic între filele c\r]ilor” [i a
participat la mai multe emisiuni la Radio TRINITAS.

La împlinirea celor 360 de ani de la Sinodul de la Ia[i, biblioteca a organizat
la Sala Gotic\ a M\n\stirii „Sf. Trei Ierarhi”, expozi]ia de carte cu edi]iile M\r-
turisirii de credin]\, sec. XVII-XXI, existente în biblioteca noastr\.
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S-a reeditat pliantul bibliotecii, edi]ia în limba român\ [i au fost publicate
edi]iile în limba francez\ [i englez\.

La ini]iativa [i insisten]a bibliotecii s-a procurat o copie a manuscrisului
Parisinus a M\rturisirii ortodoxe de la Biblioteca Academiei din Paris.

Cu deosebit\ considera]ie [i mult\ bucurie aducem mul]umiri celor care pe
parcursul anului 2002 au f\cut dona]ii bibliotecii: I.P.S. Daniel, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei; Facultatea de Teologie „Aristotelis” din Tesalonic,
Protos. Constantin Chiril\ din America, Marc Dunant – Elve]ia, Arhim. Dosoftei
{cheul, Arhim. Timotei Aioanei, Pr. Drago[ Bahrim, World Vision din Ia[i.

Mul]umim pentru colaborare [i pentru dona]ii Dlui Ion Arzoiu, Directorul
Editurii Priors Books, de la care am achizi]ionat lucr\ri de referin]\ pentru bi-
blioteca noastr\. 

Biblioteca a fost sponsorizat\ cu 25.170.000 de lei, pentru procurare de c\r]i,
pentru care aducem mul]umiri: I.P.S. Mitropolit Daniel, p\rin]ilor profesori de la
Facult\]ilor de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i, p\rin]ilor pro-
topopi, stare]ilor, p\rin]ilor de la parohii din Ia[i [i studen]ilor de la Facultatea de
Teologie.

Biblioteca Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a fost apreciat\ pentru orga-
nizarea [i importan]a ei în procesul de înv\]\mânt, de Comisia de acreditare a
Facultatea de Teologie Ortodox\ din Ia[i, format\ din profesori de la celelalte
facult\]i de teologie din ]ar\.

Un eveniment deosebit pentru biblioteca noastr\ a fost vizita Doamnei Lidia
St\niloae (mai 2002), prilej cu care biblioteca a primit o dona]ie bogat\ de c\r]i
din biblioteca personal\ a P\rintelui Dumitru St\niloae, un portret al p\rintelui,
pictat de A. Stoenic\ în anul 1987 [i suma de 3.350.000 lei pentru achizi]ii de
c\r]i noi.

În anul 2003, cu prilejul anivers\rii a 100 de ani de la na[tere [i comemorarea
a 10 ani de la trecerea în ve[nicie a patronului spiritual al bibliotecii, P\rintele
Dumitru St\niloae, dorim s\ colabor\m cu Facultatea de Teologie Ortodox\ din
Ia[i [i cu Institutul Cultural-Misionar TRINITAS pentru a organiza diverse
manifest\ri. În acest sens, biblioteca organizeaz\ un Fond documentar „Dumitru
St\niloae” cu materiale documentare de [i despre marele teolog al teologiei
contemporane [i dorim s\ facem un pelerinaj la mormântul P\rintelui Dumitru
St\niloae.

Am încercat s\ relief\m cele mai semnificative realiz\ri ale echipei de
bibliotecare format\ din cinci bibliotecare cu carte de munc\ [i patru încadrate cu
conven]ie, care s-au str\duit, prin profesionalism [i d\ruire, s\ intensifice, s\
dezvolte [i s\ extind\ aria activit\]ilor care se pot desf\[ura într-o bibliotec\, s\
ofere un climat optim de studiu [i s\ colaboreze cu institu]ii similare. Asisten]a
informatizat\ a fost asigurat\ de programatori de la Institutul Cultural-Misionar
TRINITAS.

Bibliotecar coordonator,

Cristina MURARU
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Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae”

I. Activit\]i educative, cursuri

Curs intensiv de limba englez\ (WCC Intensive English Language Training
Course), sponsorizat de Consiliul Ecumenic al Bisericilor (WCC Geneva), s-a
desf\[urat în perioada 18 martie – 25 mai 2002. Au participat studen]i din:
Albania, Armenia, Cehia, Bulgaria, Serbia, Belarus, Kyrgyzstan, Estonia [i
România.

Cursuri de calificare (în colaborare cu THR Bucure[ti): ghid de turism,
recep]ioner hotel, ghid na]ional de turism, agent de turism, 4 martie – 20 sep-
tembrie 2002, pentru personalul din Mitropolia Moldovei [i Bucovinei.

Cursul preg\tire [i consiliere în amenajarea [i între]inerea spa]iilor verzi,
în perioada 16-27 septembrie 2002, în parteneriat cu speciali[ti din Sco]ia: s-a
început amenajarea spa]iilor verzi de la Bucium, Dur\u, B\l]\te[ti.

Lec]ii de educa]ie religioas\ [i civic\ la gr\dini]ele „Sf. Nicolae”, „Sf.
Parascheva” [i nr. 10, în cadrul proiectului: „Gr\dini]ele cre[tine”.

II. Programe ecumenice

S\pt\mâna de rug\ciune pentru unitatea cre[tinilor, 18-25 ianuarie, la
care au fost implica]i reprezentan]i ai celor dou\ Biserici, Ortodox\ [i Romano-
Catolic\, Facultatea de Teologie „Dumitru St\niloae” din Ia[i, Institutul Teologic
Romano-Catolic [i parohii din ambele eparhii.

Seminarul ecumenic „Teologie [i Spiritualitate Ortodox\”, organizat în coo-
perare cu Institutul Ecumenic de la Bossey, Elve]ia, în perioada 28 aprilie – 8
mai 2002; au participat pastori [i reprezentan]i ai Bisericilor din 11 ]\ri.

Ziua Mondial\ de Rug\ciune a Femeilor, Sala Dr. Iustin Moisescu, 1 martie,
cu participarea a 100 de persoane.

Sus]inerea Bibliotecii Dumitru St\niloae cu 400 de volume de carte în
limba englez\ [i edi]ia complet\ pe ultimii 20 de ani ai revistelor „Theology”
adus\ la zi sau colec]ia revistei „Journal of Moscow Patriarchate” prin dona]ia
Pr. Francis House din Anglia.

„Despre Biserica Ortodox\ din România”, seminar de studii pentru Pr. Ian
Randall, 11-21 noiembrie 2002.

III. Activit\]i culturale

- Seminar despre drepturile omului, Ia[i, 31 septembrie – 4 octombrie, 2002;
- O Biseric\ Ortodox\: Istorie, Art\, Comunitate, CD de prezentare a

iconografiei, artei [i arhitecturii unei Biserici ortodoxe în sistem multi-media;
- Restauratio et Patrimonia – cooperare cu restauratori din Anglia [i Belgia

în folosul Centrului Resurrectio [i Facult\]ii de Teologie.
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Editarea [i publicarea c\r]ii Istoricul Satelor Micl\u[eni [i Butea din Jude]ul
Ia[i, de Costin Meri[ca, Editura TRINITAS, în folosul M\n\stirii [i al Castelului
de la Micl\u[eni.

IV. Reprezent\ri la întruniri interna]ionale

- Comisia „Biseric\ [i Societate” a CEC – Elve]ia, Sigriswil, 25-28 aprilie
2002;

- Vizita unei delega]ii de cinci persoane din partea Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei la Chelmsford [i semnarea unui protocol de cooperare pe plan
educativ, social [i diaconal;

- Vizita grupului vocal psaltic Byzantion în Grecia, 26 februarie – 6 martie;
- „Autoritatea [i predica cu autoritate”, seminar organizat la Dur\u de

Unitatea „Faith and Order” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, 1-8 iulie.

V. Vizite ale unor personalit\]i din mi[carea ecumenic\

- Thomas Blinkhorn – Banca Mondial\ – 9-10 mai 2002 vizit\ de informare
la monumentele istorice de interes patrimonial cu scopul de a finan]a unele
proiecte. 

- Hans Hodel, 28-30 septembrie, de la Organiza]ia Interfilm, Elve]ia –
pentru propunere de seminar cu privire la efectele artelor vizuale asupra edu-
ca]iei cre[tine.

- Tristram Engelhardt – Profesor de Bioetic\, o conferin]\ inaugural\ cu
ocazia binecuvânt\rii de început de an 2002-2003.

- Excelen]a Sa Joris A.O.L. Vercammen, Arhiepiscop de Utrecht, Primatul
Bisericii Vechi Catolice, Ia[i, 15-17 aprilie 2002, cu sus]inerea conferin]ei: Mi-
siunea Bisericii ast\zi `ntr-o lume multicultural\ [i secularizat\.

- Chris Newlands, preot anglican, cu un grup de donatori [i binef\c\tori din
Anglia, 18-22 august, pentru Spitalul Providen]a [i Dr. Clunet.

- Hans Brennsteiner [i Thomas Gruber, 10-12 aprilie 2002 – dona]ii de
materiale [i echipamente agricole la unele unit\]i ale Mitropoliei: m\n\stirile
Bucium, Vl\diceni, R\zboieni, Micl\u[eni.

- Athenagoras Peckstadt, Bruge – Belgia, 12-14 aprilie 2002 întâlniri for-
male cu autoritatea bisericeasc\ [i participare la via]a liturgic\ a Bisericii „Sf.
Nicolae Domnesc”.

VI. Programe social-misionare

- Distribuirea a dou\ camioane de ajutoare materiale din Norvegia la
diferite institu]ii, ianuarie 2002;

- Participarea la Proiectul „P\durea de Argint” derulat de Sectorul
„Diaconia”, începând cu luna aprilie 2002 – perioad\ nedeterminat\;

- Program de asisten]\ spiritual\ [i pastoral\ pentru persoanele în vârst\
din parohia „Sf. Ap. Toma” din Ia[i, 3-5 iunie 2002 în folosul a 30 de persoane;
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- Cluburi de vacan]\ pentru copii, 8-12 iulie 2002, 15-19 iulie 2002, pentru
40 de copii în fiecare serie, din cartierele Dacia, S\r\rie [i Alexandru, Ia[i;

- Tab\r\ pentru copii la M\n\stirea Dur\u, 7-10 august 2002, în favoarea
Centrului de Primire pentru Copiii Str\zii „Sf. Andrei” – Ia[i;

- Pelerinaj pentru b\trâni, 2 iulie 2002, S\rb\toarea „Sf. Ilie”, pentru 30 de
persoane din diferite parohii s\race, în cadrul proiectului „P\durea de Argint”;

- Programul „O [ans\ pentru progres”, decembrie 2001 – iunie 2002, 28
de [edin]e de informatic\ pentru 18 participan]i, în principal copiii de la Centrul
de Primire pentru Copiii Str\zii „Sf. Andrei” – Ia[i;

- Proiect de finan]are în limba englez\ pentru Centrul „Sf. Ilie” de la Micl\u[eni;
- Proiect de finan]are în limba englez\ pentru Centrul de Conferin]e [i

Medicin\ preventiv\ Providen]a II;
- Informare, caz\ri [i hran\, program logistic, coordonarea activit\]ii a

peste 120 voluntari la hramul Sf. Cuvioase Parascheva.

Centrul de Pelerinaje „Sf. Parascheva”

 Organizarea de pelerinaje în ]ar\ a constituit, cantitativ, cea mai mare parte a
activit\]ii derulate. S-au oferit servicii de turism religios pentru 3.633 de pelerini
în special pentru obiectivele din Bucovina [i regiunea Neam], în urma organiz\rii
a 110 pelerinaje, parcurgându-se în total 70.485 km.

S-au asigurat servicii pentru 604 pelerini din str\in\tate, de diferite con-
fesiuni cre[tine, care au vizitat ]ara noastr\ în cadrul a 35 de pelerinaje, de care
au beneficiat pelerini din Marea Britanie, Grecia, Polonia, Bulgaria, Fran]a,
Elve]ia, Germania, Olanda, Serbia, Norvegia. 

Pelerinajele organizate în str\in\tate au inclus: Pelerinajul pentru tineret –
Taizè, Întâlnirea European\ de Iarn\ de la Paris, alte dou\ pelerinaje în Fran]a,
câte un pelerinaj în Italia, Grecia [i la Constantinopol. 

S-au organizat pelerinaje cu caracter social-caritativ, organizate de preo]i
parohi, de profesori de religie din [coli.

Sus]inerea Centrului eparhial (subunit\]i ale Mitropoliei Moldovei [i Buco-
vinei) s-a concretizat în asigurarea în regim gratuit a transportului [i ghidajului
pentru grupul de pelerini de la Marsilia; pelerinaj în sudul României pentru
Seminarul Teologic „Sf. Vasile cel Mare”.

În colaborare cu Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” a organizat în perioada 18
martie-10 octombrie 2002, trei cursuri de calificare [i specializare în turism.

Casa de odihn\ [i pelerinaje „Sf. Dr. Cosma [i Damian”

Devenit\ din martie 2002, schit al M\n\stirii Micl\u[eni, Casa a oferit în
acest an servicii de cazare [i de mas\ pentru 858 pelerini, primindu-se 31 de
grupuri. Dintre acestea [ase au fost din str\in\tate, din spa]iul ortodox (Serbia,
Bulgaria, Republica Moldova).

Director,
Pr. Lect. Dr. Dan SANDU
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Sectorul juridic

Dare de seam\
asupra activit\]ii desf\[urate în anul 2002

Diversificarea activit\]ilor ca r\spuns la cerin]ele actuale ale Bisericii ne-a
determinat în anul 2002 s\ ne mobiliz\m [i mai mult eforturile pentru a g\si
solu]ii viabile în vederea rezolv\rii într-o m\sur\ cât mai mare [i în conformitate
cu legile canonice [i civile problemele cu care se confrunt\ Centrul eparhial  [i
unit\]ile sale de cult subordonate.

De[i a trebuit s\ facem fa]\ unui volum mare de lucru [i deseori s\ contra-
car\m ac]iunile ostile ale unor autorit\]i locale, totu[i sectorul juridic s-a înscris
cu rezultate remarcabile de un real câ[tig pentru Biseric\ necesare  dezvolt\rii [i
sus]inerii activit\]ilor sale misionare, medicale, de caritate etc.

În general, activitatea oficiului juridic în anul 2002 poate fi concretizat\ în
urm\toarele ac]iuni:

I. Reprezentarea intereselor unit\]ilor de cult în fa]a instan]elor jude-
c\tore[ti [i a tuturor autorit\]ilor administra]iei locale [i centrale pentru
recuperarea [i ap\rarea patrimoniului bisericesc

a) În anul 2002, oficiul juridic a avut un num\r de 97 de dosare care s-au
derulat pe rolul instan]elor judec\tore[ti de la Ia[i, Neam], Boto[ani, Bac\u,
Suceava, Cluj-Napoca [i Curtea Suprem\ de Justi]ie Bucure[ti. Aceste dosare au
avut ca obiect diferite cauze, dintre care enumer\m: revendicarea propriet\]ilor
biserice[ti agricole [i silvice, recuperarea imobilelor, litigii de munc\, litigii
economice, furturi din patrimoniul bisericesc etc. Din aceste dosare aflate pe
rolul instan]elor s-au solu]ionat un num\r de 33 dosare, din care favorabil 30 [i
nefavorabil 3, restul dosarelor urmeaz\ s\ fie solu]ionate, fiind pe rol.

Sunt notabile solu]iile date în dosarele de la urm\toarele instan]e:
1. La Ia[i în dosarul cu Direc]ia Silvic\ Ia[i – instan]a a dat câ[tig de cauz\

celor 137 unit\]i de cult, obligând Direc]ia Silvic\ Ia[i s\ predea pentru a fi puse
în posesie unit\]ile noastre de cult, conform  Anexei nr. 55 a H.C.J. Ia[i nr. 232/
21.12.2000 pe o suprafa]\ total\ de 1.546 ha p\dure;

2. Judec\toria Pa[cani a obligat, de asemenea, Direc]ia Silvic\ Ia[i s\ predea
25 ha teren cu vegeta]ie forestier\ pentru a fi pus în posesie Schitul Boureni;

3. La Cluj, dup\ ce ini]ial Judec\toria Cluj-Napoca a respins ac]iunile intro-
duse de Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, în recurs, dup\ un lung [ir de procese
(20 la num\r), Tribunalul a dat câ[tig de cauz\ Bisericii, dup\ cum urmeaz\:

a) a obligat Direc]ia Silvic\ Neam] s\ delimiteze [i s\ pun\ la dispozi]ia
comisiilor locale, pentru a fi puse în posesie m\n\stirile, schiturile [i parohiile
din jude]ul Neam] (209 la num\r), pe urm\toarele suprafe]e de p\dure: comuna
Vân\tori – 5.164 ha p\dure; comuna Agapia – 90 ha p\dure; comuna Vii[oara –
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400 ha p\dure; comuna Pâng\ra]i – 440 ha p\dure, însumând o suprafa]\ total\ de
6.094 ha teren cu vegeta]ie forestier\;

b) a obligat Comisiile locale de fond funciar de la Vân\tori, Pâng\ra]i,
Agapia [i Vii[oara (Alexandru cel Bun) s\ pun\ în posesie unit\]ile noastre de
cult cu suprafa]a total\ de 6.094 ha p\dure pe raza celor 4 comune;

c) a obligat Comisia Jude]ean\ Neam] s\ elibereze titluri de proprietate pentru
cele 209 unit\]i de cult din jude]ul Neam] cu suprafa]a total\ de 6.094 ha p\dure;

4. Curtea Suprem\ de Justi]ie Bucure[ti a obligat Mitropolia de stil vechi –
Sl\tioara s\ lase în deplin\ [i lini[tit\ posesie biserica parohiei de stil vechi
„Sfântul Nicolae” – Z\ne[ti, Protopopiatul Roznov, jud. Piatra Neam];

5. Instan]ele din Ia[i au admis ac]iunea Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei de
revendicare a Castelului Micl\u[eni cu anexele sale [i a parcului dendrologic
aferent în suprafa]\ de 29 ha.

II. Activit\]i privind fondul silvic [i agricol

a) Dup\ ce am ob]inut titluri de proprietate pe o parte însemnat\ din  terenu-
rile pe care le-a avut Centrul eparhial, în activitatea noastr\ am urm\rit în special
îndeplinirea a dou\ mari obiective:

1. Preocuparea deosebit\ pentru administrarea [i lucrarea eficient\ a p\mân-
tului în vederea ob]inerii unor profituri maxime pe terenurile agricole; 

2. Continuarea ac]iunii de recuperare [i a celorlalte terenuri agricole [i fores-
tiere, conform legilor de fond funciar.

În prezent, Centrul eparhial Ia[i administreaz\ o suprafa]\ total\ de 549 ha
teren agricol, situat pe raza mai multor comune din jude]ul Ia[i, proprietatea unor
unit\]i de cult direct subordonate. Aceste terenuri se g\sesc amplasate astfel:

a) Pe municipiul Ia[i – 43 ha agricol [i vie;
b) Pe comuna Popricani – 250 ha agricol [i vie;
c) Pe comuna Vl\deni – 140 ha agricol [i vie;
d) Pe comuna Voine[ti – Lungani – 65 ha agricol [i vie;
e) Pe comuna Aroneanu, {orogari – 11 ha agricol [i vie;
f) Pe comuna Miroslava, Uricani (vis-à-vis de Metro) – 31 ha agricol [i vie;
g) Pe comuna Cotnari – 4,5 ha vie;
h) Pe comuna Scobin]i – 2 ha vie;
i) Pe comuna }ife[ti – Panciu, jud. Vrancea – 2,5 ha vie.
Din aceast\ suprafa]\ 307 ha reprezint\ teren arabil, 44 ha vii, 199 ha p\[une

[i  14 ha neagricol.
În prezent, toate aceste terenuri sunt date spre lucrare de c\tre Centrul eparhial,

unit\]ilor de cult proprietare sau unor societ\]i agricole cu capital privat, prin
contracte de arend\. Am recurs la aceast\ form\ de exploatare datorit\ faptului c\
nu de]inem o baz\ material\ agricol\ [i personal corespunz\tor care s\ permit\
înfiin]area de microferme [i cultivarea lor în sistem privat. Cu toate acestea am fost
interesa]i de a g\si cei mai buni arendatori, organizând o selec]ie a ofertelor de
arendare. Astfel, suprafa]a de 405 ha teren arabil [i p\[une, Mitropolia Moldovei
[i Bucovinei a dat-o în arend\ S.C. IA{I NORD S.A., primind o cantitate de
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250.000 kg grâu. De la S.C. Agromixt S.A. de pe cele 15 ha arabil  [i p\[une s-a
primit 6.000 kg grâu. Aceste cantit\]i de grâu au fost depozitate la S.C. Erste
S.A. Le]cani [i urmeaz\ a fi folosite pentru activit\]ile pastoral-misionare ale
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. 

Din  suprafa]a total\ de 44 ha vii, o suprafa]\ de 18,5 ha vie este lucrat\ [i ad-
ministrat\ de M\n\stirea Bucium, iar suprafa]a de 25,5 ha vie este dat\ în  ad-
ministrare, în regim de arend\, urm\toarelor societ\]i agricole:

a) S.C. Agrimixt S.A. Ia[i – 15 ha vie, achitând o arend\ de 6.104 kg struguri;
b) S.C. Veritas Panciu S.A. – 2,5 ha vie, achitând o arend\ de 2.650 kg struguri;
c) S.C. Podgoria S.A. Ia[i – 6,12 ha vie, achitând o arend\ de 6.370 kg struguri;
d) S.C. Cotnari S.A. Ia[i – 2 ha vie, achitând o arend\ în bani de 10.000.000 lei.
Întreaga arend\ a fost predat\ sectorului economic, respectiv gospod\riei anexe

de la M\n\stirea Bucium.
Tot la acest capitol putem consemna [i faptul c\ sectorul juridic, la dorin]a

expres\ a mo[tenitorilor poetului Ion Pillat [i la dispozi]ia Înalt Prea Sfin]itului
Mitropolit Daniel, a ac]ionat pentru recuperarea [i trecerea în patrimoniul Bisericii
a ansamblului istoric [i cultural „Ion Pillat” din satul Miorcani, com. R\d\u]i-
Prut, jude]ul Boto[ani, împreun\ cu o suprafa]\ de 3 ha parc dendrologic, situat
în jurul castelului [i 10 ha p\dure situate la frontiera cu Republica Moldova, pe
malul Prutului.

Aici urmeaz\ s\ se creeze [i s\ se dezvolte Centrul Cultural-Pastoral „Ion
Pillat” Miorcani, com. R\d\u]i-Prut, jud. Boto[ani.

De asemenea, Mitropolia Moldovei [i Bucovinei a mai achizi]ionat contra-
cost de la doamna Jeana Pillat [i o suprafa]\ de 45 ha teren arabil în comuna
Co]u[ca, jud. Boto[ani, veniturile ob]inute de pe acest teren fiind dirijate exclusiv
pentru între]inerea [i repara]ia cl\dirilor de la Centrul Cultural-Pastoral „Ion
Pillat” – Miorcani.

În leg\tur\ cu aplicarea Legii nr. 501/2002, privind recuperarea imobilelor
existente în natur\ [i a terenului aferent acestora, care au fost confiscate abuziv
de regimul comunist în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, am ac]ionat
în termenul prev\zut de lege pentru constituirea dosarelor obiectivelor bise-
rice[ti, solicitate cu actele doveditoare de proprietate. Pentru aceasta au fost
necesare ample cercet\ri în arhiva Centrului eparhial, la Arhivele statului [i la
alte arhive pentru g\sirea actelor autentice de dovedire a dreptului de proprietate
asupra acestor cl\diri. Într-o perioad\ relativ scurt\ de timp (oct.-dec. 2002), am
reu[it ca dintr-un num\r de 58 cl\diri confiscate de regimul comunist, s\ strân-
gem dovezi [i s\ întocmim dosare pentru un num\r de 25 obiective biserice[ti.
Facem precizarea c\ de[i am trimis mai multe circulare prin care am cerut
protopopiatelor [i implicit parohiilor, schiturilor [i m\n\stirilor din Eparhie s\
dea aten]ia cuvenit\ ac]iunii de g\sire a actelor doveditoare de proprietate, în cele
mai multe cazuri nu am g\sit în]elegerea [i preocuparea corespunz\toare din
partea acestor unit\]i de cult. 

2) Paralel cu administrarea terenurilor agricole, am acordat o aten]ie deosebit\
[i ac]iunii de recuperare a terenurilor cu vegeta]ie forestier\ care au apar]inut
m\n\stirilor, schiturilor [i parohiilor din jude]ele Ia[i, Neam] [i Boto[ani, astfel:
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a) Pe jude]ul Boto[ani au fost recuperate pân\ la  limita de 30 ha p\dure de
fiecare unitate de cult, pentru un num\r de 18 m\n\stiri [i schituri, în total 251,63
ha p\dure;

b) Pe jude]ul Ia[i am ob]inut Hot\rârea Comisiei Jude]ene nr. 233/21.12.2002,
prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru un num\r de 137 unit\]i de
cult (m\n\stiri [i parohii) cu o suprafa]\ total\ par]ial\ de 1.546 ha teren cu
vegeta]ie forestier\. 

O dat\ ob]inute aceste hot\râri, am crezut c\ punerea ei în aplicare reprezint\
o simpl\ formalitate. Dar nu a fost s\ fie a[a, întrucât Direc]ia Silvic\ Ia[i, cu rea-
credin]\ [i cu o îndârjire de neexplicat, ne-a ac]ionat în instan]\, solicitând
anularea ei, motiv pentru care aceast\ cauz\ a constituit obiectul de judecat\ a
[ase procese.

Cu toate c\ în toate aceste dosare, instan]ele de judecat\ de la Ia[i au dat
câ[tig de cauz\ Bisericii, Direc]ia Silvic\ Ia[i a manifestat în continuare aceea[i
rea-credin]\  [i ostilitate, refuzând s\ execute hot\rârile judec\tore[ti, definitive [i
irevocabile.

În atare condi]ii, Mitropolia Moldovei [i Bucovinei a trebuit s\ se adreseze
Parchetului de pe lâng\ Tribunalul Ia[i cu o plângere în vederea sanc]ion\rii
autorit\]ilor silvice de la Ia[i pentru s\vâr[irea infrac]iunilor de abuz în serviciu [i
neexecutarea hot\rârii judec\tore[ti. În final, doar în aceste condi]ii de presiune
penal\ Direc]ia Silvic\ Ia[i a procedat la predarea celor 1.546 ha de p\dure, în
felul acesta dând posibilitatea comisiilor locale s\ pun\ în posesie cele 137
unit\]i de cult din jude]ul Ia[i pe cele 1.546 ha p\dure.

În prezent, pe jude]ul Ia[i, s-au eliberat deja titluri de proprietate pentru un
num\r de 57 unit\]i de cult cu o suprafa]\ total\ de 984 ha p\dure, repartizat\ pe
urm\toarele comune astfel: Voine[ti – 660 ha; }ibana – 154 ha; Mogo[e[ti – 60 ha.

Pentru diferen]a de 562 ha, predat\ ulterior comisiilor locale de fond funciar,
se ac]ioneaz\ la punerea în posesie a respectivelor unit\]i de cult r\mase de pus în
posesie din Anexa nr. 55 [i pentru eliberarea titlurilor de proprietate. Sper\m ca
pân\ la sfâr[itul lunii februarie 2003 s\ definitiv\m aceast\ ac]iune.

Pe de alt\ parte, de[i exist\ precedentul judiciar privind ob]inerea pe cale
judec\toreasc\ a celor 1.546 ha p\dure, Direc]ia Silvic\ Ia[i în continuare creeaz\
probleme  unit\]ilor de cult de pe raza jud. Ia[i, refuzând s\ predea diferen]a de
1.140 ha p\dure reconstituit\ din fondul bisericesc al m\n\stirilor [i schiturilor
înzestrate cu p\dure, conform Decretului regal nr. 1340/20 martie 1938, publicat
în M.O. nr. 74/30 martie 1938 [i în baza Legii nr. 400/2002.

Situa]ia este urm\toarea :
- pe comuna Mogo[e[ti, prin H.C.J. Ia[i nr. 1.058/21.11.2002, s-a reconstituit

suprafa]a de 340 ha p\dure;
- pe comuna Mo]ca, prin H.C.J. Ia[i nr. 1.059/21.11.2002, s-a reconstituit

suprafa]a de 50 ha p\dure;
- pe comuna Mironeasa, prin H.C.J. Ia[i nr. 1.060/21.11.2002, s-a reconstituit

suprafa]a de 750 ha p\dure.
Vor urma alte procese în care instan]ele de judecat\ î[i vor spune cuvântul,

întrucât Direc]ia Silvic\ Ia[i, a[a cum am spus anterior manifest\ în continuare
aceea[i rea-credin]\ [i ostilitate fa]\ de reconstituirea dreptului de proprietate al
unit\]ilor de cult asupra p\durilor.
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c) O situa]ie mai deosebit\ o reprezint\ activitatea de recuperare a p\durilor
din jude]ul Neam]. Aici, ostilitatea  Direc]iei  Silvice Neam] este sus]inut\ [i de
c\tre Prefectura jude]ului Neam], împreun\ cu o serie de cercuri de afaceri cu
material lemnos din zon\ [i nu numai. {i aici au fost numeroase procese, atât la
Tg. Neam] cât [i la Piatra Neam].

Deoarece au fost semnale de imixtiune asupra justi]iei din Neam], am fost
nevoi]i s\ solicit\m Cur]ii Supreme de Justi]ie – Bucure[ti str\mutarea judec\rii
cauzelor cu Direc]ia Silvic\ [i Prefectura jude]ului Neam] în afara jude]ului Neam].

Curtea Suprem\ de Justi]ie – Bucure[ti a reac]ionat favorabil [i a dispus str\-
mutarea judec\rii acestor dosare la instan]ele din Cluj-Napoca, unde litigiul cu
Direc]ia Silvic\ Neam] [i Prefectura jud. Neam] a format obiectul a 20 de dosare.

În prezent, mai sunt 8 dosare, 12 solu]ionându-se în favoarea noastr\, în
sensul c\ instan]ele de la Cluj ne-au dat câ[tig de cauz\.

De[i instan]ele de la Cluj-Napoca ne-au dat câ[tig de cauz\,  Direc]ia Silvic\
Neam], urmând exemplul Direc]iei Silvice Ia[i, cu [i mai mare îndârjire refuz\
executarea acestor hot\râri judec\tore[ti, în mod special opunându-se ced\rii
p\durilor din Vatra M\n\stirii Neam].

Conform acestor hot\râri judec\tore[ti, Direc]ia Silvic\ Neam] a fost obligat\
s\ delimiteze [i s\ predea Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei urm\toarele suprafe]e
de p\dure situate pe raza urm\toarelor localit\]i: Vân\tori – 5.164 ha p\dure;
Agapia – 90 ha p\dure; Vii[oara – 400 ha p\dure; Pâng\ra]i – 440 ha p\dure.

Întrucât nu a executat aceste obliga]ii, am fost nevoi]i s\ facem o plângere
penal\, împotriva domnului Rusu Costache – Director al Direc]iei Silvice Neam].
Plângerea este pe rolul Parchetului de pe lâng\ Curtea de Apel – Bac\u [i are ca
obiect s\vâr[irea infrac]iunilor de abuz în serviciu, neexecutarea hot\rârilor
judec\tore[ti, furt din avutul privat al Bisericii [i daune materiale în valoare de 7
miliarde de lei. Domnul Rusu Costache, Director al Direc]iei Silvice Neam], î[i
întemeiaz\ refuzul de a preda Vatra M\n\stirii Neam], pretext=nd c\ aceasta  este o
a[a-zis\ rezerva]ie natural\. Argumentul s\u nu st\ în picioare, întrucât organele
silvice, în mod premeditat, artificial, nejustificat [i la interven]ia unor factori locali
interesa]i au propus Guvernului ca aceast\ Vatr\ a M\n\stirii Neam] s\ fie declarat\
rezerva]ie natural\ [i arie protejat\. Dac\ este arie protejat\ [i rezerva]ie natural\, ne
întreb\m: De ce Direc]ia Silvic\ Neam] în data de 4 decembrie 2002 a organizat
licita]ie de t\iere [i exploatare a masei lemnoase din aceast\ a[a-zis\ „rezerva]ie”?
Oare normele de protec]ie a rezerva]iilor naturale nu sunt valabile [i pentru ei?
Sunt valabile numai pentru noi? R\spunsul nu este greu de g\sit.

III. Studii, avize [i referiri asupra chestiunilor de ordin juridic ale administra-
]iei eparhiale, subunit\]ilor anexe, protopopiate, parohii, m\n\stiri [i schituri

Sectorul juridic, zilnic [i ori de câte ori este nevoie prin circulare [i diferite
adrese comunic\ sectoarelor [i subunit\]ilor Centrului eparhial toate actele
normative nou ap\rute [i ofer\ îndrum\ri pentru aplicarea lor. În acest sens, exist\, de
asemenea, la sectorul juridic [i o condic\ de eviden]\ a acestor circulare.
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IV. Deplas\ri în teritoriu [i consulta]ii juridice date la Centrul eparhial [i

la sediul unit\]ilor de cult de pe raza Arhiepiscopiei Ia[ilor

Sectorul juridic este dotat cu o ma[in\ de serviciu – Dacia Supernova, pentru
care mul]umim Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Daniel. Acest mijloc de transport
ne ajut\ s\ rezolv\m prompt [i rapid toate solicit\rile [i problemele de pe întreg
cuprinsul Eparhiei Ia[ilor [i nu numai.

V. Propuneri pentru eficientizarea activit\]ii de fond funciar

În condi]iile în care sectorul juridic se îngrije[te, pe de o parte de recuperarea
propriet\]ilor biserice[ti, în general, [i a terenurilor în special, pe de alt\ parte,
este necesar\ [i o administrare eficient\ a acestora în vederea ob]inerii unei
eficien]e economice cât mai mari. 

De aceea, pe viitor, este necesar s\ se continue aceste eforturi [i s\ se orga-
nizeze un sistem profesionist de exploatare, iar pentru realizarea acestui scop
facem urm\toarele propuneri:

1. Continuarea ac]iunilor procedural-judec\tore[ti [i administrative pân\ la
solu]ionarea final\ a problemei propriet\]ilor biserice[ti, în general, [i a p\durilor
m\n\stire[ti înzestrate, în special;

2. Organizarea unei ferme agricole în comuna Popricani pentru cultivarea
acestui teren în sistem propriu;

3. Organizarea unei ferme zootehnice în localitatea Lungani, com. Voine[ti [i
achizi]ionarea construc]iilor fostului A.E.I. din aceast\ zon\ pentru a deservi
aceast\ ferm\;

4. Înfiin]area [i organizarea unui ocol silvic sau cel pu]in a unui district silvic
la Ia[i pentru gestionarea celor 1.546 ha de p\dure la care se vor mai ad\uga [i
cele 1.140 ha de p\dure ob]inute prin Legea 400/2002 (înzestrarea m\n\stirilor);

5. M\suri legale privind obligarea Direc]iei Silvice Neam] s\ pun\ la
dispozi]ia Comisiei comunale Vân\tori suprafa]a de 5.164 ha pe vechiul
amplasament (Vatra M\n\stirii Neam]u-Secu);

6. Organizarea unui ocol silvic la Neam] pentru administrarea celor 6.094 ha
p\dure care au fost câ[tigate irevocabil [i definitiv la instan]ele judec\tore[ti de la
Cluj-Napoca.

 

În încheiere, dorim s\ ne exprim\m sentimentele de fiasc\ recuno[tin]\ fa]\ de
Chiriarhul nostru, Înalt Prea Sfin]itul Mitropolit Daniel, Pre[edintele Adun\rii epar-
hiale, pentru importan]a pe care o acord\ rolului sectorului juridic  în cadrul activi-
t\]ilor administrativ-pastorale ale Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, convin[i fiind
de faptul c\ f\r\ Înalta Sa Binecuvântare [i concreta implicare juridic\, sectorul
juridic nu s-ar fi putut prezenta la acest bilan] cu realiz\rile enumerate mai sus.

   Consilier juridic,             Referent agricol, 

     Pr. jr. Constantin GRIGORE            Pr. Benone DASC|LU
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Exarhat

Pân\ acum rapoartele sectorului exarhat prezentate anual reflectau activitatea
[i contribu]ia m\n\stirilor [i a monahilor la via]a Bisericii în general [i a eparhiei
în special, mai pu]in activitatea exarhului.

Raportul de fa]\ care este prezentat Adun\rii Eparhiale spre aprobare, pre-
zint\ activitatea biroului sectorului exarhat prin care se reflect\ în date leg\tura
Centrului eparhial Ia[i cu m\n\stirile [i schiturile din subordine [i cu vie]uitorii
din ele, ca [i cu unele eparhii din ]ar\ sau str\in\tate. 

Datorit\ solicit\rilor [i num\rului mare de acte pentru cele 112 a[ez\ri mona-
hale [i cei 2090 vie]uitori din m\n\stirile [i schiturile eparhiei, I.P.S. Daniel a
aprobat ca Monahul Mitrofan Tomescu din ob[tea M\n\stirii Sih\stria s\ îndepli-
neasc\ func]ia de secretar al sectorului exarhat. Amintim c\ exarhul eparhial este
ajutat de doi exarhi onorifici de zon\ în jude]ele Boto[ani [i Neam].

De[i întotdeauna exarhul a avut o activitate bogat\ pentru c\ au existat m\-
n\stiri multe [i cu via]\ activ\, ceea ce impunea existen]a unui responsabil cu
m\n\stirile din eparhie, dar niciodat\ nu a fost scoas\ în eviden]\ contribu]ia sa
în a men]ine leg\tura între Centrul eparhial [i m\n\stirile din teritoriu.

În cele ce urmeaz\ ar\t\m schematizat, sub form\ de tabele, activitatea bi-
roului din cadrul sectorului exarhat pentru anul 2002.

Total vie]uitori în a[ez\rile monahale din Arhiepiscopia Ia[ilor [i situa]ia
[colariz\rii lor:

Au fost hirotoni]i 6 monahi în diaconi [i preo]i.

Total a[ez\ri monahale în Arhiepiscopia Ia[ilor:

Total

vie]ui-

tori

Studii
F\r\ 

studii

Doctori 

Teologie

Abs. 

curs. 

doctorat

Absol-

ven]i

masterat

Licen]ia]i

Teologie

Abs. 

Sem. 

Teologic

La 

seminar

Abs. 

alte fa-

cult\]i

Abs. 

de

liceu

C\lug\ri 959 1 1 2 56 107 104 40 171 477

Maici 1131 – – – 46 62 26 30 178 789
Total 2090 1 1 2 102 169 130 70 349 1266

M\n\stiri de c\lug\ri M\n\stiri de maici Schituri de c\lug\ri Schituri de maici

Ia[i 22 4 6 3

Boto[ani 7 3 2 –

Neam] 16 4 41 4

Total 45 11 49 7
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Total a[ez\ri monahale de c\lug\ri – 94;
Total a[ez\ri monahale de maici – 18;
În total, în Arhiepiscopia Ia[ilor exist\ 112 a[ez\ri monahale.

Ranguri acordate:
În cursul anului 2002 un protosinghel a fost ridicat la rangul de arhimandrit.

Tabel cu mi[c\rile de personal din m\n\stirile Arhiepiscopiei Ia[ilor în anul 2002:

În anul 2003 s-au f\cut:

Exarhul a participat ca invitat sau delegat al I.P.S. Daniel la:

În anul 2002 s-au emis:

Alte aspecte ale activit\]ii exarhului:

- Dup\ hramul Sf. Cuvioase Parascheva am înso]it moa[tele Sf. Ioan Casian
de la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i la m\n\stirile Bistri]a [i Secu [i Episcopia
Dun\rii de Jos, pe parcursul a patru zile.

- În afara particip\rilor prilejuite de diferite s\rb\tori sau alte ocazii ce au
avut loc la m\n\stirile [i schiturile din eparhie, prinse în tabele, în cursul anului
2002 am f\cut de mai multe ori vizite canonice la majoritatea m\n\stirilor [i
schiturilor.

Angaj\ri Transfer\ri Încet\ri

215 18 94

Rapoarte privind Total 
rapoarte 

Închi-
novieri

Raso-
forii

C\lug\rii Hiro-
tonii

Pelerinaje în 
str\in\tate

Recla-
ma]ii

Ie[iri din 
eparhie

Diverse

24 25 27 14 26 3 6 99 224

Particip\ri Total particip\ri

Instal\ri de 

stare]

Înmormânt\ri [i 

parastase

La hramuri

4 10 25 39

Circulare Adrese

20 210
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- Pe lâng\ acestea este necesar s\ ar\t\m [i faptul c\ multe comunic\ri,
anun]uri, verific\ri sau inform\ri ale personalului monahal [i despre monahi s-au
f\cut telefonic, ceea ce a dus la economisirea de timp [i alte cheltuieli.

- În afar\ de acestea, am fost tot timpul la dispozi]ia c\lug\rilor [i maicilor, la
birou sau la M\n\stirea „Sfin]ii Trei Ierarhi”, indiferent de or\ sau de zi, acor-
dând audien]e în orice împrejurare.

Propuneri pentru înt\rirea disciplinei monahale:

- To]i monahii s\ aib\ legitima]ie pân\ la sfâr[itul lunii martie.

- În afar\ de sinaxa anual\ cu stare]ii, s\ facem o sinax\ cu duhovnicii, pentru
l\murirea unor probleme în ceea ce prive[te aplicarea canoanelor [i atitudinea
preo]ilor duhovnici fa]\ de vie]uitorii din m\n\stire [i credincio[ii de rând.

M\n\stirile [i schiturile Arhiepiscopiei Ia[ilor
Arhip\stor: Înalt Prea Sfin]itul Arhiepiscop [i Mitropolit Daniel 

 

Numele m\n\stirii Numele [i rangul stare]ului / stare]ei Nr. vie]uitori

Jude]ul Ia[i

„Întâmpinarea Domnului” – 
Catedrala mitropolitan\ 
M\n\stirea „Tuturor Sfin]ilor” – Palatul
mitropolitan
„Sf. Trei Ierarhi” – Ia[i
„Sf. Nicolae Domnesc” – Ia[i
„În\l]area Domnului” – Golia
„Pogorârea Sf. Duh” – Dobrov\]
„Sf.Apostoli” – Cet\]uia
„Sf M.Mc.Gheorghe” – Hlincea
„Sf.M.Mc.Gheorghe” – Bârnova 
„Sf.M.Mc.Dimitrie” – Stavnic
„Sf. Ioan Teologul” – Vl\diceni
„Sfin]ii Atonului [i Sfin]ii Români” –
Bucium

„Adormirea Maicii Domnului” – Piatra

sfânt\
„Bunavestire” – Br\dice[ti
„Na[terea Maicii Domnului” – Hadâmbu
„Sf. Nicolae” – Lacuri
„Sf. Împ\ra]i Constantin [i Elena” – {oldana
„În\l]area Sf. Cruci” – Sângeap 
„Pogorârea Sf. Duh” – Dagâ]a
„Sf. Gheorghe [i Sf. Teodora de la Sihla”
– Catedrala Veche
„În\l]area Domnului” – Galata
„Bunavestire” – Micl\u[eni
„Sf. Atanasie [i Chiril” – Podgoria Copou
„Adormirea Maicii Domnului” – Rediu –
Mitropolie
„Sf. Nicolae” – Popricani

Arhim. Dosoftei {cheul – Mare Eclesiarh

–––
Arhim. Clement Haralam
–––
Arhim. Vitalie Danciu

Ierom. Chesarie Codreanu
Protos. Partenie Petric
Protos. Metodie Oprica
Ierom. Paisie Furdui
Protos. Amfian R\go[c\
Protos. Meletie Cucoar\

Protos. Ioachim Ceau[u

Ierom. Cristofor Ruxandu
Ierom. Simeon Foca
Protos. Nicodim Gheorghi]\
Ierom. Petroniu Andrei
Ierom. Nectarie Voroneanu
resp. Rasof. Alexandru Alexa
Ierom. Lucian Gavril

Monahia Gabriela Gheorghi]\
Monahia Valentina }ugui
Monahia Mihaela Stroescu

Eg. – Monahia Maria Magdalena

Vrânceanu
F\r\ biseric\ [i chilii
F\r\ biseric\ [i chilii

15

7

16
9
23^4 monahii
7^2 monahii
11
6
6

17^1 monahie

11^2 monahii
5
9
3
3
1
2

11

18^1 preot

34^1 preot

10
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Schituri `n jud. Ia[i

- „Adormirea Maicii Domnului” – Blaga

(† Galata )

- „Sf. Arhangheli” Cotnari († Bucium ) 

- „Schimbarea la Fa]\” – [oseaua Bucium

(†Centrul eparhial)

Eg. Monahia Pistisa ~nsur\]elu

Eg. Ierom. Paisie Cre]u

Eg. Protos. Iustin Neagu

6

3

1

Schituri (`nfiin]ate, f\r\ biseric\ sau

chilii)
- „Sf. Antonie cel Mare” – Lungani 
(† Stavnic )
- „Sf. Gheorghe” – {orogari († Golia )
„ Schimbarea la Fa]\” – Schitul Borose[ti
(† Sf. Trei Ierarhi)
- „Sf. Trei Ierarhi” – Copou († Centrul
eparhial)
- Schitul Z a n e († Bucium)
- „Sf. Gheorghe” – Cozme[ti – Pa[cani 
(† Micl\u[eni)

–––
–––

resp. Monah Vasian M\n\il\

–––

–––

–––

Jude]ul Boto[ani

- „Sf. Nicolae Domnesc” Pop\u]i –
Boto[ani
-„Bunavestire” – Sih\stria Voronei 
-„Sf. Nicolae” – Co[ula 
-„Adormirea Maicii Domnului” – Zosin
-„Adormirea Maicii Domnului” –
Cozancea
-„Sf. Treime” – {tiubieni
-„Sf. Treime” – Bal[
-„Na[terea Sf. Ioan Botez\torul” –
Gorovei 
- „Na[terea Maicii Domnului” – Vorona
- „Pogor=rea Sf. Duh” – Agafton
-„Sf. Treime” Eroii Neamului –
Guranda 

Protos. Luca Diaconu

Protos. Ghedeon Hu]\na[u

Protos. Calinic Chirvase

Ierom. Teodosie Ple[ca

Ierom. Vasian Melencu

Protos. Melchisedec Sandu

Protos. Isidor Buc\tariu

Protos. Teofil Timi[ag

Stavrofora Teofana Sc=ntei

Monahia Ambrozia Hri]uc

Rasof. Magdalena Onofrei

11

11

10

14

4

5

7

6

52^2 preo]i

14 - ob[te ^

21 - sine ^ 1pr.

21^1 preot

Schituri
-„Acoper\m. Maicii Domnului” Oneaga 
Sih\stria Voronei)
- „ Sf. Ioan de la Neam]” –
Alba (†Gorovei).

Eg. Ierom. Teodosie Bahn\

Eg. Ierom. Rafael Hobincu

5

3

Jude]ul Ia[i
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Jude]ul Neam]

-„Adormirea Maicii Domnului” – Bistri]a
-„~n\l]area Domnului” – Neam]
-„Na[terea Maicii Domnului” – Sih\stria 
-„Sf. Ioan Botez\torul” – Secu
-„Schimbarea la Fa]\” –  Nechit
-„Bunavestire” – Bisericani
-„Na[terea Maicii Domnului” – Tazl\u
-„Pogor=rea Sf. Duh” – Sih\stria Tarc\ului
-„Sf. M.Mc. Dimitrie” – P=ng\ra]i
-„Schimbarea la Fa]\” – Muntele Ceahl\u
-„Sf. Arhangheli” – Petru Vod\
-„Pogor=rea Sf. Duh” – Horai]a
-„To]i Sfin]ii” – Alma[
-„Sf. Ioan de la Neam]” – Seminar –
M-rea Neam]
-„Na[terea Maicii Domnului” – O[lobeni
– Dumbr\vele 
-„Intrarea Maicii Domnului `n Biseric\” –
Pe[tera – G=rcina 
-„Adormirea Maicii Domnului” – V\ratic

-„Sf. Arhangheli” – Agapia

-„Bunavestire” – Dur\u

-„Sf. Arhangheli” – R\zboieni

Arhim. Ciprian Zaharia

Arhim. Benedict Sauciuc
Arhim. Victorin Oanele
Arhim. Vichentie Amariei
Arhim. Zenovie Ghidescu
Protos. Serafim Mihali
Ierom. Spiridon Strugariu
Ierom. Arsenie Barb
Protos. Teofil Lefter
Ierom. Casian Florea
Protos. Iustin P=rvu
Protos. Petroniu Marin
Arhim. Lauren]iu Ni]\
–––

Protos. Pavel Toderi]\

Protos. Neofit Amariei

Monahia Iosefina Giosanu

Stavrofora Olimpiada Chiriac

Stavrofora Raisia Lungu

Stavrofora Acachia C\u[

60

57^8 monahii
127
70^3 monahii
12^1 monahie
16^1 monahie
9
18
19
5
55
35^2 monahii
34
–––

15

7^3 monahii

47 - ob[te ^

392 - sine ^
7 preo]i
98 - ob[te ^
247 - sine ^
8 preo]i

40 ^ 1 preot

30 ^ 1 preot

Schiturile M\n\stirii Bistri]a
-„Acoper\m=ntul Maicii Domnului” –
Brusturi – Dr\g\ne[ti

- „Cuv. Pahomie cel Mare” – Hangu
-„Cuv. Paisie” – Cartier Cap[a Bicaz
-„Sf. Ioan Botez\torul” Bicaz Chei –
Lacu Ro[u
-„Cuv. Daniil Sihastru” – Cuejdi – G=rcina
-„Sf. Cuvioas\ Parascheva” – Podoleni
-„Sf. Mina” – Brate[ – Tarc\u
-„Sf. Ilie Tezviteanul” – Vama Brate[ –
Tarc\u
-„Schimbarea la Fa]\” – Muntele Pietricica
-„Sf. Cuvios Ioan de la Neam]” – Sf. Ana –
Alexandru cel Bun
-„Sf. Ap. Andrei” – Negule[ti – Piatra
{oimului
-„Sf. Apotoli Petru [i Pavel” – B=tca
Doamnei
-„~n\l]area Sf. Cruci” – Brusturi Dr\g\ne[ti
-„Sf. Treime” – Dealul Cozla – Draga
-„Sf. Vasile cel Mare” – Bode[ti

Eg. Ierom. Mihail Horga

Eg. Ierom. Iustin M\z\rianu
Eg. Ierom. Gherontie }ibulc\
Eg. Monah Daniil Brujban

Eg. Ierom. Eftimie Popescu
Eg. Ierom. Petroniu B\]ro[
Eg. Policarp Onofra[ 
Eg. Monah Cleopa Tofan

Eg. Monah Emilian Harpa
Eg. Monah Chiril Ionei

Eg. Ierom. Spiridon Pruteanu

Eg. Ierom. Maxim Prisecaru

Eg. Ierom. Efrem Ciobanu
Eg. Ierod. Iosif Alexe
Eg. Ierod. Ioanichie Cosma

1

3
3
5

3
3
3
4

5
3

3

3

7
3
3
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Schiturile M\n\stirii Neam]:

-„Intrarea `n Biseric\ a Maicii Dom-
nului” (Vovidenia)
-„Acoper\m=ntul Maicii Domnului”
(Pocrov )
-„Schimbarea la Fa]\” – Icoana Nou\ 
-„Sf. Antonie cel Mare” – Icoana
Veche
-„Sf. Ioan Cel Nou” – Bolni]\

„Sf. ~mp\ra]i Constantin [i Elena” –
B\iceni
-„Sf. Apostoli Petru [i Pavel” – Brani[te
-„Binecredinciosul Voievod {tefan cel
Mare [i Sf=nt” – C\rbuna

Eg. Protos. Clement Schipor

Eg. Protos. Ghervasie Gheorghe

Eg. Protos. Andrei Pascaru

Eg. Ierom. Simeon }u]u

–––

Eg. Ierom. Galaction Suharu

Eg. Monah Ghenadie Buh\ianu

Eg. Ierom. Petroniu Boboc

8^2 monahii

9

13
2

4

4

3

Schiturile M\n\stirii Sih\stria
-„Na[terea Sf. Ioan Botez\torul” –
Sihla
-„Sf. ~mp\ra]i Constantin [i Elena” –
Boureni
-„Sf. Teodora de la Sihla” – Codrii
Pa[canilor
-„Sf. M.Mc. Mina” – Dumbrava – Tg.
Neam]
-„Sf. Cuvios Daniil Sihastru” – R=pa
lui Coroi
-„~n\l]area Sf. Cruci” – Poiana lui Ion 

Eg. Protos. Pahomie Catan\

Eg. Ierom. Proclu G\inu]\

Eg. Ierom. Ieronim Cozma

Eg. Ierom. Mina Gabur

Eg. Ierom. Sava Popa

resp. Monah Dosoftei L\c\tu[u

28

6

6

8

4

Schiturile M\n\stirii Secu

-„Sf. Maria Magdalena” – }ibucani
-„Bunavestire” - Nifon
-„Acoper\mântul Maicii Domnului” –
B\iceni
-„Sf. Mucenici Mina Victor [i Vichen-
tie” – Dealul „T\ciunele”

Eg. Ierom. Arsenie Rus
–––

Eg. Ierom. Damaschin Av\t\ji]ei

–––

4

13

Schiturile M\n\stirii Nechit
-„Sf. M.Mc.Mina” – Borle[ti 
-„Sf. Prooroc Ilie Tezviteanul” –
Borle[ti 
-„Sf. M. Zenovie [i Zenovia” – Nechit

Eg. Ierom. Antim Bozoanc\
–––

–––

3

Schiturile M\n\stirii Ceahl\u

-„Sf. Prooroc Ilie” – Cerebuc 
-„Sf. Antonie cel Mare” – St\nile 

Eg. Ierom. Gherontie Munteanu

Eg. Rasof. Antonie Slabu
2

3

Jude]ul Neam]
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În anul 2002 dou\ schituri au fost ridicate la rang de m\n\stire [i s-au
înfiin]at dou\ schituri.

Not\: Dintre toate acestea un num\r de patru a[ez\ri monahale au un statut
special:

- M\n\stirea „Sf. Nicolae Domnesc” – Ia[i este paraclis mitropolitan unde
sluje[te P.S. Calinic Boto[\neanu ( nu are chilii);

- M\n\stirea „Sf. Atanasie [i Chiril” – Copou are egumen\ [i depinde de
M\n\stirea „În\l]area Domnului” – Galata;

- M\n\stirea „Sf. Împ\ra]i Constantin [i Elena” – Boureni, care este schit de-
pendent administrativ de M\n\stirea Sih\stria; 

- M\n\stirea „Sf. Teodora de la Sihla” – Codrii Pa[canilor, care este schit
depedent administrativ de M\n\stirea Sih\stria.

Sectorului de Asisten]\ Social\ „Diaconia”

În anul 2002, în activit\]ile de asisten]\ social\ ale Arhiepiscopiei Ia[ilor au
fost implicate urm\toarele resurse umane: 16 asisten]i sociali teologi, angaja]i la
Centrul eparhial Ia[i [i în [ase din cele 12 protopopiate, 27 de preo]i de caritate,
care î[i desf\[oar\ activitatea în unit\]ile bugetare (spitale, penitenciare, unit\]i
militare, unit\]i de asisten]\ social\), 6 preo]i misionari la 5 protopopiate, preo]ii
din parohii [i m\n\stiri, personalul unit\]ilor de asisten]\ social\ [i medicale

Schiturile M\n\stirii Dur\u
-„Sf. Teodora de la Sihla” – Poiana Mai-
cilor – R\pciuni]a 
-„Sf. Parascheva de la Ia[i” – Sabasa 

Eg. Monahia Eufrosina A[chiopoaiei

–––

7

Alte schituri :
-„Bunavestire” – Hor\icioara 
(† Horai]a)

-„Sf. Ioan de la Neam]” – Urecheni 
(† Petru Vod\)
-„Sf. Parascheva” – P\str\veni 
(† Petru Vod\) – nou `nfiin]at
-„Schimbarea la Fa]\” – Agapia Veche
(†Agapia)
-„Sf. Cosma [i Damian” – B\l]\te[ti 
(† Micl\u[eni) – nou `nfiin]at

Eg. Ierom. Caliopie Pomohaci

Eg. Ierom. Chesarie Nicule]

Eg. Ierom. Pamvo

Eg. Monahia Cipriana Mih\il\

Eg. Monahia Ecaterina O[lobanu

6

4

3

50^2 preo]i

3

Jude]ul Neam]
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caritabile, precum [i al altor subunit\]i ale Eparhiei, numeroase persoane volun-
tare, majoritatea fiind studen]i sau elevi ai Institu]iilor de Înv\]\mânt Teologic,
dar [i ai altor unit\]i de înv\]\mânt din eparhie.

Principalele activit\]i de asisten]\ social\ desf\[urate în Arhiepiscopia Ia[ilor
în anul 2002 au fost urm\toarele :

A. Activit\]i desf\[urate prin unit\]i de asisten]\ social\ [i unit\]i medi-

cale caritabile:

1. A[ez\minte de asisten]\ social\ apar]inând unit\]ilor biserice[ti din eparhie:
patru brut\rii cu activitate caritabil\ (Ia[i, Pa[cani, Dorohoi [i Humule[ti); patru
cantine pentru s\raci (Hârl\u, Boto[ani, Humule[ti [i Roznov); patru parohii
(dou\ în Ia[i [i dou\ în Boto[ani) ofer\ o mas\ cald\ la domiciliu unor persoane
apar]inând categoriilor sociale defavorizate din aceste ora[e. 

Alte unit\]i de asisten]\ social\: dou\ Centre de Servicii Sociale (la Centrul
eparhial Ia[i [i la Protopopiatul Ia[i II); un Centru de Informare [i Consiliere (la
Protopopiatul Hârl\u); un Centru de Zi pentru b\trâni (realizat, în cooperare, de
Protopopiatul Pa[cani); un C\min pentru b\trâni („Cuvioasa Eustochia” la M\-
n\stirea Agapia); trei C\mine pentru b\trâni se afl\ într-o faz\ avansat\ de
construc]ie la m\n\stirile Neam], V\ratic [i Micl\u[eni.

2. A[ez\minte medicale caritabile apar]inând unit\]ilor biserice[ti din eparhie:
Centrul Medical PROVIDEN}A Ia[i, realizat de Centrul eparhial Ia[i, prin im-
plicarea direct\ a Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Daniel, care cuprinde: Centrul
de Diagnostic [i Tratament PROVIDEN}A; Centrul de Educa]ie [i Informare
Medical\ PROVIDEN}A; Dispensarul Policlinic „Sf. Ap. Petru [i Pavel” / Triaj –
PROVIDEN}A; Cabinetul Stomatologic „Sf. Pantelimon” (cu Radiologie [i
Laborator de tehnic\ dentar\).

În prezent, func]ioneaz\ Dispensarul Policlinic „Sf. Ap. Petru [i Pavel”,
Sec]ia Triaj a Centrului Medical PROVIDEN}A [i Cabinetul Stomatologic „Sf.
Pantelimon”, în timpul anului 2003 urmând s\ fie pus în func]iune [i Centrul de
Diagnostic [i Tratament PROVIDEN}A. 

Alte cabinete medicale: dou\ cabinete medicale (Cabinete de Medicin\
General\ la M\n\stirea Sih\stria [i M\n\stirea Agapia); trei cabinete stoma-
tologice (Protopopiatul Dorohoi, M\n\stirea Sih\stria [i M\n\stirea V\ratic).

3. A[ez\minte de asisten]\ social\ apar]inând unor O.N.G.-uri patronate de
Arhiepiscopia Ia[ilor: un C\min pentru Copiii Str\zii (Centrul „Sf. Andrei” Ia[i),
cu o capacitate de 16 locuri, realizat de asocia]ia „Familia Nostra” Ia[i; un
Centru de Zi pentru copii cu sindrom Down („Sf. Daniel Proorocul” – Cicoarea),
realizat, în cooperare, de asocia]ia „Rena[terea Speran]ei” – Ia[i; un centru pentru
persoane f\r\ ad\post, care sufer\ de boli pulmonare (Centrul „Sf. Nicolae”
Gol\e[ti, jud. Ia[i), realizat de funda]ia „Samarineanul Milostiv” – Ia[i.

Alte detalii cu privire la programele sociale realizate în Arhiepiscopia Ia[ilor
în anul 2002, în num\r de 33. Amintim, totu[i, urm\toarele aspecte referitoare la
activit\]ile medicale caritabile desf\[urate prin unit\]ile care apar]in Arhiepis-



351VIA}A BISERICEASC|

copiei Ia[ilor:
Peste 3.000 de persoane au beneficiat de consulta]ii, tratamente [i analize

medicale gratuite [i peste 25.000 de persoane au beneficiat de consulta]ii,
tratamente [i analize medicale la un pre] subven]ionat între 25% [i 75%; 

Aproximativ 200 de persoane au beneficiat de medicamente [i materiale
medicale gratuite; 

Prin AMFOR (Asocia]ia Medicilor [i Farmaci[tilor Ortodoc[i din România),
668 de persoane au beneficiat de consulta]ii gratuite. Dintre acestea, 411 persoane
au beneficiat de investiga]ii gratuite, iar 392 de tratamente gratuite. AMFOR a
asigurat [i asisten]a medical\ a pelerinilor la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva,
fiind acordate îngrijiri medicale unui num\r de 54 de persoane. Valoarea actelor
medicale: 397.000.000 lei.

Maternitatea „Cuza Vod\” Ia[i a fost sprijinit\ cu 250 fiole citostatice.

B. Activit\]i desf\[urate prin protopopiate [i parohii:

Din datele centralizate, rezult\ c\ activit\]i de asisten]\ social\ importante s-au
desf\[urat în majoritatea protopopiatelor [i în multe dintre parohiile Eparhiei. În
anul 2002, activit\]ile desf\[urate au avut ca scop nu numai oferirea de ajutoare
financiare [i/sau materiale celor mai importante categorii sociale defavorizate –
multe dintre aceste persoane fiind ocrotite în unit\]ile de asisten]\ social\
existente în Eparhia noastr\ –, ci [i oferirea de consiliere, consultan]\ [i alte
servicii sociale, fiind, de asemenea, realizate programe cultural-filantropice, în
special programe educative adresate copiilor [i adolescen]ilor.

Principalele categorii de beneficiari au fost: copiii orfani, abandona]i sau
bolnavi, familiile s\race cu mul]i copii, b\trânii singuri [i f\r\ sprijin, persoane
aflate în deten]ie sau recent eliberate, persoanele cu nevoi speciale, elevi [i
studen]i s\raci, tineri talenta]i, romi, precum [i alte categorii sociale defavorizate.
Au fost oferite 22.166 servicii sociale, dup\ cum urmeaz\:

- Ajutoare materiale [i/sau financiare: 10.920;
- Consiliere pastoral-social\ [i consultan]\: 2.638;
- Consulta]ii, medicamente [i tratamente medicale gratuite (realizate prin

unit\]i medicale care nu apar]in Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei): 436;

- Medita]ii gratuite: 45;
- Plasament familial: 27;
- Între]inere [i îngrijire (hran\ la domiciliu sau la cantina social\, menaj,

cazare, îmbr\c\minte etc.): 7.491;

- Activit\]i recreative: 609.
În cazul persoanelor institu]ionalizate, ajutoarele au constat, în general, din

daruri acordate în cadrul unor ac]iuni caritabile organizate cu ocazia marilor
s\rb\tori cre[tine, precum [i din alimente, în special pâine, ce a fost oferit\ prin
intermediul brut\riilor existente în protopopiatele din Eparhie. Printre institu]iile
cel mai frecvent sprijinite s-au aflat: spitalele, c\minele de b\trâni, centrele de
îngrijire [i asisten]\, centrele de plasament, centrele pentru minori [i pentru copiii
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str\zii, centrele pentru copiii bolnavi de SIDA, [colile speciale, penitenciarele,
precum [i cantinele pentru s\raci din eparhia noastr\.

C. Activit\]i desf\[urate prin preo]ii de caritate din spitale, penitenciare,

unit\]i militare [i unit\]i de asisten]\ social\

În Arhiepiscopia Ia[ilor, în anul 2002, [i-au desf\[urat activitatea 27 de preo]i
de caritate, dintre care: 19 în spitale, doi în penitenciare, patru în unit\]i militare
[i doi în unit\]i de asisten]\ social\ (un centru de îngrijire [i asisten]\ [i un c\min
pentru pensionari). Situa]ia spa]iilor liturgice din unit\]ile bugetare este urm\-
toarea: [ase biserici [i 20 de capele finalizate, precum [i [ase biserici [i o capel\
aflate în construc]ie.

Principalele activit\]i desf\[urate au fost:
- activit\]i liturgice dup\ un program prestabilit;
- dotarea spa]iilor liturgice;
- ac]iuni caritabile cu ocazia marilor s\rb\tori cre[tine;
- oferirea în unele unit\]i a unui supliment de hran\, cu ocazia marilor s\r-

b\tori cre[tine, dar [i sâmb\ta [i duminica;
- programe de asisten]\ social\;
- amenajarea de libr\rii [i biblioteci cre[tine;
- consiliere cre[tin\;
- oferirea de material de colportaj (icoane, calendare, c\r]i de rug\ciune,

reviste [.a.);
- editarea unor reviste de spiritualitate ortodox\;
- participarea la seminarii [i simpozioane cu tematic\ de profil.

D. Activit\]i desf\[urate prin intermediul Centrului eparhial Ia[i

Organizarea [i coordonarea Re]elei de asisten]\ social\, inclusiv a uni-
t\]ilor medicale caritabile ale Eparhiei.

Acordarea de sprijin categoriilor sociale defavorizate (ajutoare finan-
ciare [i/sau materiale, alte forme de sprijin):

- Oferirea de sprijin prin Centrul de Servicii Sociale „Sf. {tefan”, din cadrul
Centrului eparhial Ia[i, fiind ajutate persoane apar]inând tuturor categoriilor
sociale defavorizate. În total, în anul 2002, au fost acordate 210 ajutoare fi-
nanciare, valoarea total\ a acestora fiind de 133.701.423 de lei. Principalele
categorii sociale defavorizate sprijinite au fost: familii s\race cu mul]i copii,
persoane aflate în suferin]\, elevi [i studen]i s\raci, familii [i persoane cu risc
social etc. De asemenea, peste 1.000 de persoane au fost sprijinite, prin oferirea
de consiliere [i consultan]\.

- Sprijinirea material\ a unor familii [i institu]ii s\race, precum [i a unor
unit\]i biserice[ti de pe cuprinsul Eparhiei noastre, care sus]in activit\]i caritabile,
ac]iunea fiind realizat\ cu ajutorul urm\toarelor institu]ii [i organiza]ii din ]ar\ [i
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str\in\tate:

- Direc]ia General\ a Finan]elor Publice a Jude]ului Ia[i, care a oferit bunuri
cu titlu gratuit în valoare de 10.500.000 de lei;

- Guvernul SUA, care a oferit, prin intermediul asocia]iei catolice „Caritas”,
alimente pentru 1563 persoane apar]inând categoriilor sociale defavorizate, în
valoare total\ de 371.248.300 de lei, proiectul continuând [i în anul 2003;

- Asocia]ia Cre[tin\ de Misiune Ortodox\ „Panhellenic”, din Grecia, care a
oferit ajutoare umanitare în valoare de 4.500 de EURO;

- S.C. MAR LUX Bucure[ti, care a oferit bunuri în valoare de 87.040.000 de lei. 

Alte proiecte medical-caritabile [i social-filantropice realizate de Centrul
eparhial Ia[i: 

- „P\durea de argint” – proiect destinat batrânilor singuri [i f\r\ sprijin, care
au beneficiat de asisten]\ medical\ [i social\ la domiciliu;

- „Ei sunt viitorul” – proiect destinat sprijinirii copiilor talenta]i [i cu rezul-
tate bune la înv\]\tur\, proveni]i din familii s\race;

- „Un ad\post [i pentru ei” – proiect destinat sprijinirii tinerilor str\zii din
Ia[i, pentru care se inten]ioneaz\ construirea unui centru social la Parohia „Sf.
Apostol Toma” Ia[i.

Organizarea unor ac]iuni caritabile având ca principali beneficiari: copiii
s\raci, abandona]i sau bolnavi, b\trânii singuri [i f\r\ sprijin, familiile s\race cu
mul]i copii, persoanele cu nevoi speciale, pelerinii s\raci, alte categorii sociale
defavorizate. Au fost organizate trei ac]iuni caritabile cu ocazia marilor s\rb\tori
cre[tine (Sf. Pa[ti, Sf. Cuvioas\ Parascheva [i Na[terea Domnului), prin care au
fost oferite daruri sau pache]ele cu mâncare la aproximativ 7.500 de persoane,
multe dintre acestea fiind ocrotite în peste 20 de unit\]i de asisten]\ social\, va-
loarea produselor oferite fiind de aproximativ 85.000.000 lei.

Atragerea de resurse financiare pentru sus]inerea programelor de asisten]\
social\ ale eparhiei, prin colecte, dona]ii [i sponsoriz\ri;

Activit\]i de colaborare cu diferite organiza]ii guvernamentale [i negu-
vernamentale pentru sprijinirea programelor sociale existente sau pentru reali-
zarea unor noi ac]iuni:

Continuarea colabor\rii între Centrul eparhial [i cele 4 protopopiate din
jude]ul Ia[i, pe de o parte, [i organiza]ia World Vision, pe de alt\ parte, având ca
scop realizarea unei re]ele de asisten]i maternali [i sprijinirea familiilor cu risc
social. De asemenea, Centrul eparhial Ia[i a colaborat cu organiza]ia World Vision
pentru integrarea social\ a unor tineri ai str\zii.

Participarea unui reprezentant al Bisericii noastre, mai precis a consilierului
pentru asisten]\ social\, la unele ac]iuni comune ale organiza]iilor guverna-
mentale [i neguvernamentale din Ia[i, destinate rezolv\rii problematicii sociale a
jude]ului Ia[i: Forumul Multiinstitu]ional, având ca scop protec]ia copilului [i
prevenirea delincven]ei juvenile; Forumul având ca tem\ „Violen]a Domestic\”.

- Sprijinirea activit\]ilor asocia]iei „Familia Nostra” [i a Centrului pentru
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Copiii Str\zii „Sf. Andrei” Ia[i, prin p\strarea coresponden]ei cu principalii
donatori din str\in\tate; 

- Sprijinirea activit\]ilor asocia]iei „Rena[terea Speran]ei” [i a Centrului de
Zi pentru copii cu sindrom Down „Sf. Daniel Proorocul” – Cicoarea, Ia[i;

- Colaborarea cu mass-media pentru prezentarea activit\]ilor de asisten]\
social\ ale Eparhiei;

- Participarea angaja]ilor Sectorului „Diaconia” la seminarii, vizite de
studiu [i cursuri de instruire pe probleme de asisten]\ social\, precum [i la întâl-
niri cu membri ai unor delega]ii din str\in\tate, care au dorit s\ cunoasc\ acti-
vit\]ile sociale ale Bisericii noastre, în vederea desf\[ur\rii unor programe
ecumenice comune;

- Activit\]i de secretariat [i coresponden]\ cu persoane, organiza]ii [i in-
stitu]ii din ]ar\ [i str\in\tate, cu care Sectorul „Diaconia” colaboreaz\; 

- Activit\]i de documentare [i informare pe probleme specifice de asisten]\
social\.

Din datele centralizate pân\ în prezent, a reie[it c\ în anul 2002 valoarea
total\ a ajutoarelor financiare [i materiale, a serviciilor medicale gratuite [i com-
pensate, precum [i a altor forme de sprijin, oferite prin intermediul Centrului
eparhial Ia[i, protopopiatelor, m\n\stirilor, parohiilor [i a altor subunit\]i, precum
[i a unit\]ilor de asisten]\ social\ [i medicale caritabile ale Eparhiei a fost de
aproximativ 8 miliarde lei.

Fondurile utilizate în anul 2002 pentru sus]inerea activit\]ilor social-filantropice
[i medical-caritabile au fost ob]inute din colecte, dona]ii, sponsoriz\ri, subven]ii
ale Centrului eparhial, Fondul „Filantropia”, finan]\ri din partea unor organiza]ii
guvernamentale [i neguvernamentale. 

La cele prezentate, se adaug\ numeroase alte activit\]i de asisten]\ social\
desf\[urate prin organiza]iile neguvernamentale patronate spiritual de Biserica
noastr\.

Angaja]ii Sectorului de asisten]\ social\ „Diaconia” mul]umesc, în mod deo-
sebit, Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Daniel pentru sprijinul [i implicarea direct\
în realizarea activit\]ilor de asisten]\ social\, inclusiv medical-caritabile, ale
Eparhiei desf\[urate prin intermediul Sectorului „Diaconia”, de asemenea, tu-
turor subunit\]ilor administrative ale Eparhiei noastre cu care am colaborat sau
care ne-au sprijinit, în special Protopopiatelor I [i II Ia[i, Editurii [i Tipografiei
TRINITAS, Institutului Ecumenic [i C\minului Teologic „Sf. Nicolae”, precum
[i tuturor colegilor de la Centrul eparhial Ia[i care au sprijinit activit\]ile
Sectorului de asisten]\ social\ „Diaconia”.

Consilier asisten]\ social\,
Pr. Radu ANTONOVICI
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Programele [i activit\]ile prioritare
propuse pentru anul 2003

- Punerea în func]iune a Centrului de Diagnostic [i Tratament PROVIDEN}A
Ia[i;

- Continuarea [i accelerarea lucr\rilor pentru realizarea Centrului de Educa]ie
[i Informare Medical\ PROVIDEN}A;

- Finalizarea lucr\rilor la Centrul Social-Cultural „Sf. Ilie” Micl\u[eni;

- Realizarea, prin Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\”, apar]inând Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, a proiectelor finan]ate de Programul RICOP (Uniunea
European\), precum [i a altor programe [i proiecte;

- Continuarea desf\[ur\rii principalelor programe social-filantropice deru-
late în anul 2002, de sprijinire a categoriilor sociale defavorizate;

- Realizarea de noi programe sociale destinate protec]iei copilului aflat în
dificultate, în colaborare cu organiza]ii guvernamentale [i neguvernamentale din
eparhie;

- Intensificarea programelor sociale [i a pelerinajelor misionare destinate
tinerilor;

- Atragerea de noi resurse financiare [i materiale pentru sus]inerea progra-
melor existente, precum [i a unor programe prioritare noi, în special ecumenice,
prin: redactarea unor proiecte care s\ fie supuse spre finan]are diferitelor
institu]ii [i organiza]ii finan]atoare din str\in\tate, în special cele ale Uniunii
Europene; intensificarea rela]iilor de colaborare cu Biserici cre[tine din str\i-
n\tate, în vederea realiz\rii unor proiecte comune; identificarea de noi sponsori [i
donatori din ]ar\ [i str\in\tate, care s\ sprijine proiectele eparhiei.

- Realizarea unor cursuri de instruire a resurselor umane implicate în pro-
gramele filantropice sociale [i medicale ale Bisericii noastre, în special, în
vederea redact\rii de proiecte care s\ fie înaintate spre aprobare institu]iilor [i
organiza]iilor finan]atoare;

- Realizarea unor noi materiale informative de prezentare a programelor
filantropice ale eparhiei, în limba român\ [i limba englez\;

- Principalele programe sociale [i medicale filantropice propuse a se realiza
sau finaliza în Arhiepiscopia Ia[ilor în anul 2003, în num\r de 32.

Nr. 

crt.

Denumire proiect      Ini]iator Categorii de

beneficiari

Locul desf\[ur\rii

1. Centrul de Diagnostic
[i Tratament 
PROVIDEN}A

Centrul eparhial
Ia[i

Toate categoriile so-
ciale. Cele defavorizate
vor fi sprijinite de
Centrul eparhial

Centrul de Diagnos-
tic [i Tratament
 PROVIDEN}A

2. Centrul de Educa]ie [i

Informare Medical\

PROVIDEN}A

Centrul eparhial

Ia[i

Toate categoriile sociale

(educa]ie); personalul

din domeniul medical

(informare).

Centrul de Educa]ie [i

Informare Medical\

 PROVIDEN}A
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3. Centrul social-cultural

„Sf. Ilie”

Centrul eparhial

Ia[i

B\tr=ni [i pelerini f\r\

venituri sau cu venituri

mici. Activit\]i cu tinerii.

M\n\stirea

Micl\u[eni

Gr\dini]a de duminic\

„Sf. Stelian”

Protopopiatul

Hârl\u

Elevi Pârcovaci

4. Tab\r\ de crea]ie Protopopiatul

Hârl\u

Elevi talenta]i Poiana Deleni

5. Amenajarea Centrului

de Zi pentru copii 

abandona]i

L.T.O.R.

Boto[ani

Copii abandona]i Boto[ani

6. „B\trânii-în]elep]ii

no[tri”

Protopopiatul

Boto[ani

B\trâni La domiciliul acestora

7. Tabere pentru copii [i

tineret

Protopopiatul

Boto[ani

Copii [i tineri Protopopiat, Ipote[ti,

Agafton etc. 

8. Centru de zi pentru pen-

sionarii singuri

Protopopiatul

Boto[ani

Pensionarii singuri Protopopiat

9. Educa]ia religioas\ [i
asisten]a social\ a copi-
ilor ortodoc[i afla]i în
centrul de plasament al
Funda]iei „Hand of Help”

Protopopiatul

Boto[ani

Copii institu]ionaliza]i Biserica „Sf. Ioan

Botez\torul”

10. „Manuale de religie în
liceele boto[\nene”

Protopopiatul
Boto[ani

Elevi [i profesori Inspectoratul {colar
Boto[ani

11. „Cuvântul teologic la
institu]ii”

Protopopiatul
Boto[ani

Func]ionari Institu]ii de pe raza
Protopopiatului
Boto[ani

12. „Gazeta Cre[tin\” în

[coal\

Protopopiatul

Boto[ani

Profesori [i elevi Inspectoratul {colar

 Boto[ani

13. „Candela Moldovei”

pentru profesori [i elevi

Protopopiatul

Boto[ani

Profesori [i elevi Inspectoratul {colar

 Boto[ani

14. „Chemarea credin]ei”

pentru cei mici

Protopopiatul

Boto[ani

Educatori [i pre[colari Inspectoratul {colar

 Boto[ani

15. „S\ pre]uim s\n\tatea” Protopopiatul

Boto[ani

Persoane cu probleme

medicale grave

Direc]ia Sanitar\

 Boto[ani

16. „{i ei sunt ai no[tri” Protopopiatul

Boto[ani

Persoane cu hadicap Protopopiatul

Boto[ani

17. „În sprijinul b\trânilor” Protopopiatul

Boto[ani

Persoane de vârsta 

a treia

Protopopiatul

Boto[ani

18. Asisten]a religioas\ a

condamna]ilor

Protopopiatul

Boto[ani

Condamna]i Penitenciarul

Boto[ani

19. „S\ înv\]\m împreun\” Protopopiatul
Boto[ani

Elevi din familii defa-
vorizate cu rezultate
bune la înv\]\tur\

Protopopiatul
Boto[ani

20. Tab\r\ de asisten]\

comunitar\ 

Protopopiatul

Boto[ani

Tineri Ipote[ti
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21. „Situa]ii de urgen]\” Protopopiatul

Boto[ani

Persoane aflate în

situa]ii de criz\ 

Protopopiatul

Boto[ani

22. Na[terea Mântuitorului –

prilej de mare bucurie 

Protopopiatul

Boto[ani 

Enoria[i din Protopo-

piatul Boto[ani 

Parohii din Protopo-

piatul Boto[ani 

23. Pastorala de Sfintele

Pa[ti [i Pastorala de

Cr\ciun în institu]ii [i

unit\]i de înv\]\mânt 

Parohiile [i 

Protopopiatul

Boto[ani 

Elevi [i cadre didactice

din [coli [i licee 

Institu]ii de înv\]\-

mânt din Protopopia-

tul Boto[ani 

24. „Împreun\ pentru bucu-

ria Cr\ciunului”

Protopopiatul

Boto[ani

Familii defavorizate Parohiile din Protopo-

piatul Boto[ani

25. „Împreun\ pentru un

Pa[te fericit”

Protopopiatul

Boto[ani

Persoane defavorizate Parohiile din Proto-

popiatul Boto[ani 

26. Club pentru adolescen]i Protopopiatul

Ia[i II

Adolescen]i din paro-

hiile arondate proto-

popiatului

Centrul de Servicii

Sociale „Sf. Ecaterina”

27. Parteneriat pentru copii

[i familii

Protopopiatul Tg.

Neam] [i Funda]ia

Serviciilor Sociale

„Bethany”

Persoane defavorizate Târgu Neam]

28. „Sprijinirea persoanelor

s\race aflate în necaz [i

în nevoie”

Protopopiatul

Pa[cani

Persoane defavorizate,

familii numeroase

Brut\ria „Sf. Dumitru”

29. „Filantropia” Protopopiatul

Pa[cani

Familii s\race, persoa-

ne vârstnice

Complexul Social

„Sf. Andrei”

30. „O mas\ cald\ pentru cei

s\raci” 

Protopopiatul

Roznov

Personele defavorizate Protopopiatul Piatra

 Neam]


