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Adunarea eparhial\ a 
Arhiepiscopiei Ia[ilor

– D\ri de seam\ 2003 –

Sectorul administrativ-bisericesc

Biserica a confirmat pe parcursul anului 2003 rolul determinant pe care îl are
în evolu]ia societ\]ii române[ti atât pe plan spiritual cât [i pe plan economic.

Punerea în practic\ a unor programe ample misionar-pastorale, cultural-
educative, social-filantropice [i medical-caritative care angreneaz\ multe resurse
umane a f\cut ca 3041 de oameni s\ aib\ un loc de munc\. Din totalul angaja]ilor,
456 sunt salariza]i numai din fonduri proprii. De fapt, trebuie s\ precizez c\, din
anul 2001, num\rul de contribu]ii de la Consiliul Jude]ean pentru sprijinul salari-
z\rii personalului neclerical a r\mas neschimbat.

Cu toate c\ activit\]ile derulate au fost îngreunate de situa]ia economic\ dificil\
prin care trece ]ara [i mai ales aceast\ zon\ de nord-est a ]\rii, personalul angajat
al Arhiepiscopiei Ia[ilor, de[i în multe situa]ii redus ca num\r, s-a str\duit s\
r\spund\ prompt [i eficient sarcinilor de serviciu rezultate din programele [i stra-
tegiile ini]iate de c\tre Înalt Prea Sfin]itului P\rinte Mitropolit Daniel în aceea[i
not\ de intensificare a lucr\rii Bisericii, ca una din cele mai importante institu]ii
din ]ara noastr\.

Structura administrativ\ a Arhiepiscopiei Ia[ilor, desf\[urat\ atât la nivel de
subunit\]i, cât [i la nivelul schemei de personal, se prezint\ astfel:

I. La nivelul Centrului Eparhial

Structura organizatoric\ a Centrului eparhial Ia[i are în componen]a sa 8
sectoare.

În anul 2003 s-a înfiin]at un nou sector, sectorul silvic [i agricol, având în
componen]a sa dou\ compartimente: compartimentul silvic cu subunit\]ile:
Ocolul Silvic M\n\stirea Neam], Unitatea de exploatare forestier\ [i Fabrica de
cherestea „Sf. Troi]\” M\n\stirea Neam]; iar compartimentul agricol cu 5 sec]ii:
terenuri arabile, p\[uni, culturi viticole, culturi pomicole [i culturi diverse.

• Opera]iuni de personal

Posturi nou înfiin]ate: 150
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Muta]ii de personal: 19 transfer\ri pe posturi; 184 încadr\ri (acest num\r
rezult\ [i din transformarea conven]iilor civile în contracte de munc\); 50 încet\ri
de contracte de munc\.

Statul de func]ii al Centrului eparhial Ia[i cuprinde un num\r total de 810
posturi din care 600 ocupate [i 210 de posturi vacante.

• Salarizarea

Din totalul de 600 posturi ocupate, 36 persoane sunt pl\tite în conformitate
cu Legea 142/1999 modificat\ prin O.G. 4/2003*, 274 persoane beneficiaz\ de
contribu]ie de la bugetul consiliilor jude]ene  (la nivelul salariului minim brut pe
]ar\)**, iar diferen]a de 290 posturi sunt pl\tite din fonduri proprii.

În cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor activeaz\ 28 preo]i de caritate, a c\ror acti-
vitate este coordonat\ de c\tre Sectorul de asisten]\ social\ ,,Diaconia” al Centrului
eparhial: 20 în jude]ul Ia[i, 5 în jude]ul Boto[ani [i 3 în jude]ul Neam]. Se acord\
asisten]\ religioas\ în urm\toarele unit\]i: 19 spitale, 2 penitenciare, 4 unit\]i militare,
2 c\mine de b\trâni [i un c\min pentru persoane cu handicap.

• 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 anul 2003 un num\r de 10.958 de adrese, 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 8410 rearhiv\ri de documente [i au fost întocmite atestate de vechime pentru
17 persoane.

II. La nivelul subunit\]ilor 

II.1. La nivelul cancelariilor de protopopiat

În Arhiepiscopia Ia[ilor func]ioneaz\ 12 protopopiate cu un num\r de 1170
parohii.

Situa]ia statului de func]ii la cancelariile protopopiatelor este urm\toarea:
dintr-un total de 126 posturi, 94 sunt ocupate, iar 32 sunt vacante.

Situa]ia salariz\rii personalului încadrat la cancelariile protopopiatelor se
prezint\ astfel: din totalul de 94 de posturi ocupate, 12 persoane sunt pl\tite în
conformitate cu Legea 142/1999 modificat\ [i completat\ prin O.G. 4/2003, 57
beneficiaz\ de contribu]ie de la bugetele consiliilor jude]ene, iar diferen]a de 25
de posturi sunt pl\tite din fonduri proprii.

• La nivelul parohiilor

În conformitate cu hot\rârile Adun\rii eparhiale din 1993, au fost înfiin]ate în
anul 2003 un num\r de 3 parohii, num\rul total al parohiilor fiind de 1170, dintre
acestea 271 parohii sunt vacante.

Astfel, Arhiepiscopia Ia[ilor func]ioneaz\ în prezent cu urm\toarea situa]ie
de posturi [i personal, la nivelul parohiilor: Dintr-un total de 2655 posturi, 1431
sunt ocupate, iar 1224 vacante.
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Din totalul de 1431 de posturi ocupate, 821 persoane sunt pl\tite în confor-
mitate cu Legea nr. 142/1999 modificat\ prin O.G. 4/2003, 429 beneficiaz\ de
contribu]ie de la bugetele consiliilor jude]ene, iar diferen]a de 138 de posturi sunt
pl\tite din fonduri proprii.

În anul 2003 au fost programa]i [i au urmat cursurile pastorale [i de metodo-
logie didactic\ 100 preo]i, numai pentru definitivare.

II.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 1519 posturi (dintre acestea 276 sunt incluse în statul de personal
al Centrului eparhial) din care 1154 ocupate [i 465 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 1154 posturi ocupate,
163 persoane sunt pl\tite în conformitate cu legea 142/1999 modificat\ prin O.G.
4/2003, 879 persoane beneficiaz\ de contribu]ie de la bugetul de stat prin con-
siliile jude]ene, iar diferen]a de 109 posturi sunt pl\tite din fonduri proprii.

III. Disciplina personalului

În ce prive[te disciplina personalului, în anul 2003 au fost aplicate de c\tre
chiriarh 48 sanc]iuni administrative sau canonice, dup\ cum urmeaz\: 46
avertismente (conform Codului muncii), 2 diminu\ri de salariu, un avertisment [i
dojan\ (conform legiurilor biserice[ti).

IV. Hirotonii [i ranguri acordate

În anul 203, situa]ia numeric\ a preo]ilor hirotoni]i, pensiona]i [i deceda]i [i a
rangurilor onorifice acordate este urm\toarea:

deceda]i – 3
pensiona]i – 17
hirotonii –  42

Ranguri acordate:
iconom – 1
iconom stavrofor – 3
arhimandrit – 1
Activitatea Sectorului administrativ-bisericesc la nivelul anului 2003 a înre-

gistrat o cre[tere ca volum de munc\. A[ face numai o singur\ precizare: în pe-
rioada 2000-2003 num\rul personalului din cadrul subunit\]ilor Arhiepiscopiei
Ia[ilor a crescut cu 30%, prin apari]ia de noi structuri administrative, în marea lor
majoritate destinate sus]inerii operei social-filantropice, personalul din cadrul
sectorului r\mânând neschimbat.

Nu pot vorbi despre o cre[tere a eficien]ei în cadrul sectorului, privit\ în sens
propriu, dar, dac\ eviden]iem men]inerea randamentului sectorului în ciuda cre[terii
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solicit\rilor, nu o putem explica decât prin cre[terea gradului de organizare a
muncii [i prin sedimentarea unor raporturi interumane la un nivel mai profund.

V\ rog s\-mi oferi]i ocazia s\ le adresez mul]umiri persoanelor din cadrul
sectorului administrativ-bisericesc care au lucrat cu d\ruire, responsabilitate [i
eficien]\, pe parcursul anului 2003, mai ales în contextul multor transform\ri
privind legisla]ia muncii, m\ refer în mod special la intrarea în vigoare, începând
cu 1 martie 2003, a noului cod al muncii.

Cunoscând, prin prisma implic\rii în aproape toate activit\]ile eparhiei, pro-
funzimea [i noble]ea tuturor proiectelor ce se desf\[oar\ la ini]iativa Înalt Prea
Sfin]itului P\rinte Mitropolit Daniel, v\ rog s\-mi permite]i s\ îmi exprim in-
dignarea pentru modul în care o parte din presa local\, animat\ probabil de
sus]inerea unor for]e ostile Bisericii, nu numai c\ nu a sus]inut aceste proiecte ci
a denigrat lucrarea nobil\ a acesteia. Aceste atitudini ostile [i lipsite de etic\ ne
întristeaz\ dar ne [i încurajeaz\ pentru c\ prin aceste ispite suntem încredin]a]i c\
împlinim voia lui Dumnezeu. 

În anul închinat comemor\rii Sf. Voievod {tefan cel Mare, ne vom însu[i
îndemnul pe care marele voievod [i sfânt ni-l transmite peste veacuri [i anume de
a tr\i [i lucra în aceast\ ]ar\ cu con[tiin]a c\ suntem în Europa un neam de voie-
vozi [i nu de robi.

În încheiere, supun spre aprobare Onoratei Adun\rii Eparhiale prezenta dare
de seam\, asigurându-v\ de întreaga disponibilitate de a îmbun\t\]i activitatea
acestui compartiment, de devotamentul [i respectul meu.

Consilier administrativ-bisericesc,

Pr. Mihai CIOCAN  ff fffffff

* Personalul clerical încadrat la Legea 142/1999 beneficiaz\ de sprijinul salarial de
la bugetul de stat prin Secretariatul de Stat pentru Culte.

** Personalul neclerical încadrat la O.G. 82/2001 beneficiaz\ de sprijinul salarial de
la bugetul de stat prin Consiliile Jude]ene.

Sectorul economic 

I. Atribu]iile Sectorului economic

Biserica p\mânteasc\, format\ din cler [i credincio[i, se „schimb\ din zi în zi”,
atât din punct de vedere spiritual cât [i material. Pentru ca schimbarea material\
s\ nu fie una pus\ sub semnul hazardului, Marta, ca cea care este complementar\
Mariei, este o necesitate [i pentru Biseric\. Marta Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei a fost [i în anul 2003 sectorul economic al Centrului eparhial Ia[i.

Sectorul economic al Centrului eparhial Ia[i are în subordine direct\ serviciile:
audit, contabilitate, aprovizionare, parcuri auto transporturi, casierie, atelierul de
t\mâie, atelierul de lumân\ri, depozitul de vinuri Bucium.
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Pe lâng\ aceste servicii, sectorul economic coordoneaz\ activitatea econo-
mic\ de la Institutul Cultural-Misionar TRINITAS, Fabrica de cherestea „Sf.
Troi]\”, Ocolul silvic M\n\stirea Neam], Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil
Sihastrul” Dur\u, Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” [i de la cele 12 protopopiate
din Arhiepiscopia Ia[ilor.

De asemenea, sectorul economic ]ine contabilitatea pentru: Catedrala mitro-
politan\, M\n\stirea Frumoasa, C\minul „Sf. Ilie” Micl\u[eni, Consistoriu, Centru
Cultural „Ion Pillat” – Miorcani, C\mine ^ Cantina monahal\, Biblioteca „Dumitru
St\niloae”, Compartiment administrativ, Cl\direa „Veniamin Costachi”, Atelierul
de cercetare T.A.B.O.R., Casa Arhiepiscopal\, Casa Episcopal\, St\re]ia Bucium,
M\n\stirea „Sf. Gheorghe” Catedrala veche, Centrul de restaurare [i conservare,
Centrul de diagnostic [i tratament, Complex „Albina”, L\ca[ul socio-caritativ
„Providen]a”, Castelul Micl\u[eni, Centrul pentru tineret Bârnova [i pentru M\-
n\stirile „Sf. Trei Ierarhi”, Stavnic, Vl\diceni, Bucium.

II. Personalul [i dinamica sa

La sfâr[itul anului 2003, la nivelul Centrului eparhial Ia[i, schema de personal
a sectorului economic este format\ din: un consilier economic, un contabil [ef,
doi auditori interni, un director, doi gestionari, un administrator, 12 muncitori, 2
[oferi, 4 contabili, un casier, iar la nivelul subunit\]ilor coordonate, schema de
personal este format\ din 18 contabili, 1 revizor contabil [i 15 casieri.

Pentru o mai bun\ coordonare [i pentru controlul activit\]ilor economice din
Arhiepiscopia Ia[ilor, la începutul anului 2003 s-au înfiin]at servicii, posturi, s-au
numit alte persoane [i unor angaja]i li s-a schimbat încadrarea, dup\ cum urmeaz\:

- la data de 1 aprilie 2003 [i-au început activitatea cele dou\ persoane an-
gajate la serviciul audit, care a fost înfiin]at în luna februarie;

- începând cu data de 1 aprilie 2003 s-a încadrat un nou contabil la Centrul
eparhial Ia[i, în locul r\mas vacant prin plecarea în concediul de maternitate a
persoanei care îl ocupa;

- s-a încadrat un nou gestionar la depozitul de vinuri al Mitropoliei Moldovei
[i Bucovinei de la M\n\stirea Bucium [i [eful atelierului de lumân\ri a fost
încadrat ca gestionar;

- s-a înfiin]at serviciul A.P.A.T., cu o schem\ de personal format\ din director
[i 2 [oferi [i s-a angajat un nou [ofer;

- s-au încadrat 2 contabili noi la Protopopiatele Tg. Neam] [i Boto[ani [i unul
la Ocolul silvic – M\n\stirea Neam];

- s-a restructurat din punct de vedere al fi[ei posturilor – serviciul contabilitate.

III. Activitatea desf\[urat\

Analizând condica de eviden]\ a documentelor (intr\ri, ie[iri) a Centrului
eparhial Ia[i, se poate constata c\ în cursul anului 2003 din num\rul de 10.958 de
adrese înregistrate, un num\r de 2.755, adic\ un procent de 25,15 %, au fost
lucrate de c\tre angaja]ii sectorului economic.
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A. Activitatea Serviciului contabilitate
S-au f\cut înregistr\rile contabile, s-au f\cut pl\]i, încas\ri, s-au calculat [i

dat salariile pentru 410 persoane, s-a virat c\tre stat impozitul aferent [i s-au
predat justific\rile [i situa]iile cerute de legisla]ia în vigoare la termenele stabilite.

Analiza situa]iei financiar-contabile

Veniturile totale din activit\]ile Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei realizate
în anul 2003 au crescut cu 10,67 % fa]\ de anul 2002, în condi]iile în care nu s-au
m\rit pre]urile la o parte din produse le pe care le-am desf\cut.

Veniturile au provenit, în principal, din urm\toarele surse:
a) dona]ii primite de la persoanele fizice;
b) sponsoriz\ri în bani [i produse (persoane fizice [i juridice);
c) dona]ii externe în valut\ (în bani [i obiecte);
d) subven]ii de la bugetul de stat prin Secretariatul de Stat pentru Culte;
e) cre[terea produc]iei de lumân\ri [i t\mâie datorit\ cerin]elor din teritoriu;
f) ob]inerea unei produc]ii de vin superioare cantitativ [i calitativ anului

precedent.
Cre[terea cheltuielilor totale pe anul 2003 este de 7,41 % [i aceasta datorit\

cre[terii pre]urilor la utilit\]i [i pentru c\ s-au înregistrat cre[teri de pre] [i la mate-
riile prime (parafin\ cu 12 %, bumbac cu 7 %), carburan]i, lubrifian]i [i piese auto
cu 15 %. De asemenea, salariile personalului au crescut cu 22 %, ca urmare a
aplic\rii legisla]iei în vigoare privind protec]ia social\.

Concluzie

Se poate constata din analiza situa]iei financiar-contabile c\ în anul 2003 veni-
turile [i cheltuielile nominale au crescut, dar cele reale au sc\zut cu 5 %, iar chel-
tuielile reale s-au diminuat cu 8 %, întrucât rata infla]iei a fost în acest an de 15 %.

Analizând situa]iile pe forme de activit\]i putem constata c\ rezultatul acti-
vit\]ii f\r\ scop lucrativ este negativ, cheltuielile dep\[ind veniturile cu 38,9 %, [i
aceasta, mai ales datorit\ cheltuielilor cu lucr\rile de construc]ie [i dot\ri, care au
fost 60% din totalul cheltuielilor.

Acoperirea cheltuielilor f\cute pentru sus]inerea activit\]ilor f\r\ scop lucrativ
s-a f\cut din rezultatul pozitiv ob]inut în activit\]ile economice.

O contribu]ie însemnat\ la realizarea unor economii o au: Atelierul de tâm-
pl\rie, Atelierul de confec]ii metalice [i Sectorul monumente [i construc]ii, care
desf\[oar\ o activitate intern\ în scopul realiz\rii unor lucr\ri de repara]ii, între-
]ineri, transporturi, confec]ii metalice pentru Centrul eparhial, scutindu-ne s\
angaj\m unit\]i specializate care au tarife de lucr\ri foarte mari. 

Pe puncte de lucru, activitatea de produc]ie se prezint\ astfel:

La M\n\stirea Bucium
În condi]iile în care în luna iulie 2003 Depozitul de vin nu mai avea în stoc

vin pentru a r\spunde cererii existente, s-au luat m\surile pentru îmbutelierea
cantit\]ilor de vin necesare, mai ales pentru hramul Sf. Cuv. Parascheva [i pentru
s\rb\torile de iarn\, în rezolvarea problemei fiind sprijini]i de c\tre combinatele
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de profil de la Bucium [i de la Cotnari. Cu ajutorul Tipografiei TRINITAS s-a
realizat o nou\ etichet\ pentru vinurile liturgice, care precizeaz\ [i locul de unde
provine vinul.

În toamna anului 2003 din cantitatea de struguri a fost mai mare cu 9,56%
decât cantitatea din anul 2002. S-au f\cut tratamentele necesare pentru vinul nou
[i urmeaz\ a fi îmbuteliat la Combinatul Bucium. Din vinul necorespunz\tor din
punct de vedere calitativ s-a f\cut o cantitate de 1.724 l ]uic\, urmând a fi comer-
cializat\ subunit\]ilor Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. 

La atelierul de lumân\ri
În anul 2003 produc]ia de lumân\ri din parafin\ a fost de 151.225 kg, iar cea

de lumân\ri din cear\ de 26.432 kg, cu 24.311 kg de lumân\ri mai mult fa]\ de
anul 2002, motivat de faptul c\ nu s-a m\rit pre]ul [i s-au accentuat controalele
din partea Centrului eparhial.

La atelierul de t\mâie
S-au produs [i livrat un num\r de 73.400 de pachete de t\mâie, cu 4.900

pachete mai mult decât în anul 2002.
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]i-
nerea l\ca[ului de cult.

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

Rezultatul pozitiv ob]inut de cabinetele medicale constituie surs\ pentru
amenaj\ri [i dot\ri, lucr\ri începute în anul 2003 [i care se vor finaliza în primul
trimestru al anului 2004.

Sectorul „Diaconia” a ob]inut venituri din dona]ii în vederea sprijinirii activi-
t\]ilor caritative, încheind la sfâr[itul anului 2003 cu un rezultat financiar
negativ, suportat integral din activitatea economic\ a Centrului eparhial, pentru a
putea desf\[ura activit\]ile social-caritative prev\zute.

Rezultatul favorabil ob]inut la 31 decembrie 2003 va constitui surs\ de fi-
nan]are pentru activitatea anului 2004 privind lucr\rile începute [i nefinalizate la
Centrul de Diagnostic [i Tratament „Providen]a”, precum [i pentru eventualele
calamit\]i, ajutoare sinistra]i etc.

Preciz\m c\ excedentul raportat este realizat din ajutoare financiare [i dona]ii
primite în ultimele zile ale anului 2003, cu destina]ie special\ privind conti-
nuarea lucr\rilor la Centrul Social-Cultural Micl\u[eni [i Centrul de Educare [i
Informare Medical\ Providen]a.

Activit\]ile economice nu au acoperit cheltuielile sectoarelor f\r\ scop lu-
crativ, lucru ce ne-a determinat s\ apel\m la împrumuturi pentru a putea executa
lucr\rile planificate.

B. Activitatea desf\[urat\ în anul 2003 de c\tre Serviciul Audit Intern
Fiind un compartiment nou, dup\ studierea legisla]iei specifice cultelor reli-

gioase [i pentru a se asigura o activitate eficient\, s-au impus m\suri organizatorice,
astfel încât s-au întocmit:
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- normele metodologice proprii privind activitatea de audit intern;
- fi[a postului;
- planul de activitate pentru anul 2003.
Pentru aplicarea corect\ a legisla]iei în activitatea specific\ Arhiepiscopiei

Ia[ilor s-a purtat coresponden]\ cu alte institu]ii (Inspectoratul Teritorial de Munc\,
Ministerul Finan]elor Publice etc.)

În perioada de raportare (01.04 – 31.12.2003) s-au desf\[urat o serie de veri-
fic\ri tematice, audituri de regularitate [i verific\ri finaciar contabile, întocmind
astfel:

- not\ de constatare privind organizarea contabilit\]ii la Protopopiatul Tg.
Neam] [i verificarea sesiz\rii nr. 156/2003 la Protopopiatul Tg. Neam];

- raport de audit pentru Protopopiatul II Ia[i, S.C. Golia S.R.L., contractele
de închiriere a spa]iilor apar]inând parohiilor din municipiul Ia[i, procese verbale
de control la M\n\stirea Bârnova [i Hadâmbu;

- not\ privind medierea expertizei contabile privind plângerea Pr. Antonescu
Valeriu.

În urma verific\rilor efectuate s-au întocmit documenta]ii de îndrumare, acolo
unde s-au constatat caren]e.

C. Activitatea desf\[urat\ de c\tre Serviciul Aprovizionare – Parcuri
Auto Transporturi

S-a ocupat de dirijarea [i coordonarea activit\]ii de transport [i aprovizionare,
în care scop s-au efectuat un num\r de 157.000 km, s-au transportat 1.956 tone
marf\ [i s-a ob]inut sponsoriz\ri de la diverse societ\]i.

În cursul anul 2003 s-au primit ca dona]ie 1 basculant\ [i 1 tractor IFRON,
mijloace de transport care au ajutat la efectuarea tuturor lucr\rilor necesare atât
pentru sectorul de monumente [i construc]ii, cât [i pentru activitatea comercial\,
care a însemnat desfacerea produc]iei de lumân\ri [i t\mâie la protopopiatele
Centrului eparhial.

Propuneri
Propunem spre aprobare Bugetul de venituri [i cheltuieli pe anul 2004.
La întocmirea Bugetului de venituri [i cheltuieli pe 2004 s-au avut în vedere

realiz\rile pe anul 2003, coeficientul de infla]ie prev\zut pentru anul 2004,
proiectele de realizat în anul comemorativ „{tefan cel Mare [i Sfânt”, precum [i
lucr\rile nefinalizate în anul 2003 privind:

- continuarea lucr\rilor de dot\ri la Centrul de Diagnostic [i Tratament
„Providen]a”;

- continuarea lucr\rilor de construc]ie [i amenaj\ri la Centrul de Educare [i
Informare Medical „Providen]a”;

- continuarea lucr\rilor de repara]ii capitale la Centrul Social-Cultural „Sf.
Ilie” Micl\u[eni;

- începerea lucr\rilor de conservare [i restaurare a decora]iilor murale la
pere]i [i tavane la Castelul de la M\n\stirea Micl\u[eni;

- continuarea lucr\rilor de repara]ii, amenaj\ri [i dot\ri la St\re]ia M\n\stirii
Bucium;
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- repara]ia camerelor [i a instala]iilor sanitare [i termice la C\minul monahal
„Sf. Teodora” Ia[i;

- începerea lucr\rilor de repara]ie capital\ la cl\direa Centrului Cultural-
Social „Ion Pillat” Miorcani;

- refacerea instala]iilor electrice [i dotarea cu central\ termic\ la Palatul
mitropolitan;

- refacerea integral\ a instala]iei de distribu]ie din canalul termic care
deserve[te cl\dirile Centrului eparhial;

- reamenajarea pardoselii de la fosta fabric\ de lumân\ri de la parterul C\-
minului monahal „Sf. Teodora”;

- începerea lucr\rilor de consolidare la cl\direa „Veniamin Costachi” (Facultatea
de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”);

- dot\ri cu centrale termice proprii fiec\rei cl\diri din incinta Centrului eparhial;
- începerea lucr\rilor privind construirea Bisericii cu hramul „Învierea

Domnului” la Bucium;
- continuarea luc\rilor de repara]ii [i modernizare a instala]iilor sanitare [i

termice la casa „Pelerinul” Dur\u;
- lucr\ri de modernizare [i retehnologizare a Fabricii de cherestea „Sf.

Troi]\” Neam];
- cheltuieli cu protec]ia muncii, P.C.I. [i P.S.I.;
În urma unei analize economice la Fabrica de cherestea „Sf. Troi]\” Neam]

s-a ajuns la urm\toarele concluzii:
- pre]ul produselor pe care le fabric\ la Fabrica de cherestea „Sf. Troi]\”

Neam] nu acoper\ cheltuielile cu materia prim\ [i cu costurile de produc]ie, chiar
în condi]iile în care Ocolul silvic – M\n\stirea Neam] livreaz\ lemn la jum\tate
de pre];

- dac\ se va continua procesul de produc]ie fabrica va înregistra în continuare
piederi, neexistând [ansa unei cre[teri economice profitabile;

- având în vedere contexul interna]ional în care pre]ul m.c. de cherestea a
sc\zut aproape la jum\tate, nu exist\ posibilitatea ca în viitorul apropiat pro-
cesarea de lemn s\ fie o activitate profitabil\ chiar în condi]iile în care tehnologia
folosit\ ar fi una de vârf (ceea ce duce la sc\derea cheltuielilor cu salariile, cu
utilit\]ile [i a pierderilor de produc]ie), întrucât pre]ul m.c. de bu[tean este atât de
mare încât se apropie de pre]ul m.c. de cherestea;

- anul acesta expir\ autoriza]iile de func]ionare ale Fabricii de cherestea „Sf.
Troi]\” Neam] din cauza faptului c\ nu este dotat\ cu instala]ii ecologice.

Având în vedere cele de mai sus, propunem:
- suspendare activit\]ii Fabricii de cherestea „Sf. Troi]\” Neam] pe durata

reorganiz\rii, retehnologiz\rii, repara]iei cl\dirilor degradate [i amenaj\rii tere-
nului din punct de vedere ecologic;

- angajarea personalului care a data dovad\ de profesionalism [i disciplin\ în
cadrul Ocolului silvic [i a Direc]iei de exploatare;

- datoriile acumulate c\tre Fabrica de cherestea „Sf. Troi]\” Neam] s\ fie
preluate [i pl\tite de c\tre Ocolul silvic – M\n\stirea Neam].

Propunem vinderea suprafe]ei de 2 ha p\dure din jud. Vrancea, întrucât nu o
putem p\zi [i exploata [i cump\rarea altor 2 ha p\dure în jud. Ia[i sau Neam].
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Toate activit\]ile sectorului economic s-au desf\[urat cu binecuvântarea,
îndrumarea [i sprijinul Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Daniel al Moldovei [i
Bucovinei, care au fost urmate de o strâns\ colaborare între to]i angaja]ii care au
lucrat în anul 2003 la acest sector.

Consilier economic,
Pr. Iulian NECULAv

Sectorul cultural

Activitatea cultural-misionar\ din anul 2003 s-a desf\[urat în strâns\ leg\tur\
cu proiectele [i lucr\rile pastoral-misionare [i social-filantropice din Arhi-
episcopia Ia[ilor. S-a continuat dezvoltarea [i aprofundarea realiz\rilor din anii
anteriori, printr-o mai atent\ preocupare în mediatizarea evenimentelor spirituale,
printr-o deschidere mai accentuat\ c\tre cooperare [i parteneriat cu institu]ii de
cultur\, înv\]\mânt [i mass-media din ]ar\ [i din str\in\tate.

Direc]iile principale de lucrare au fost date de marile s\rb\tori cre[tine din
cursul anului bisericesc (Sf. Pa[ti, Cr\ciun, hramul Catedralei mitropolitane),
precum [i de evenimentele spirituale [i culturale. Anivers\rile [i comemor\rile
cultural-biserice[ti au fost anun]ate, de altfel, în calendarul cre[tin ortodox pe
anul 2003: centenarul na[terii P\rintelui Dumitru St\niloae, 310 ani de la trecerea
la ve[nicie a Mitropolitului Dosoftei, 370 de ani de la moartea martiric\ a
Domnului Miron Barnovschi al Moldovei, 360 de ani de la publicarea Cazaniei
Mitropolitului Varlaam, 330 de ani de la na[terea principelui c\rturar Dimitrie
Cantemir [i 280 de ani de la trecerea sa la ve[nicie.

I. Activitatea editorial\ [i tipografic\ 

Activitatea editorial\ din anul 2002 a fost deosebit de bogat\, materializându-se
în apari]ia a 45 de noi volume (c\r]i, monografii, albume, pastorale, bro[uri),
precum [i numeroase imprimate (pliante, afi[e, ilustrate, iconi]e, coper]i de
casete [i CD). Au fost editate [i tip\rite periodicele mitropolitane („Candela
Moldovei”; „Teologie [i Via]\”).

Dintre lucr\rile realizate în anul 2003, men]ion\m:
Lumina din inimi. Spiritualitate isihast\ în traducerea [i tâlcuirea P\rintelui

St\niloae; 
Dimitrie Cantemir, principe român [i c\rturar european;
Eveque Joachim Giosanu, La déification de l'homme d'apres la pensée du

Pere Dumitru Staniloae;
Studia historica et theologica – Omagiu Prof. Emilian Popescu;
Limba [i literatura român\ în spa]iul etnocultural daco-românesc [i în

diaspora;
Alexandru Elian, Bizan]ul, Biserica [i cultura româneasc\;



302 TEOLOGIE {I VIA}|

Dou\ secole de înv\]\mânt teologic seminarial (1803-2003);
Selec]iuni din opera poetic\ a Mitropolitului Dosoftei.
Editura [i tipografia mitropolitan\, cu cele dou\ sec]ii: Golia-Ia[i [i M\n\s-

tirea Neam] au avut ca obiectiv comun cunoa[terea [i implementarea tehnicilor [i
metodelor moderne de lucru în domeniu, precum [i organizarea activit\]ii conform
noii legisla]ii. Achizi]ionarea unui nou copiator Minolta permite o mai atent\
preg\tire a lucr\rilor de mare tiraj, dar [i posibilitatea realiz\rii, cu cheltuieli
minime, a unor comenzi cu un num\r mai mic de exemplare.

S-au efectuat repara]ii curente [i capitale la utilajele tipografice, revizii
periodice ale tuturor echipamentelor [i s-a constituit un centru de multiplicare în
cl\direa de pe str. Cuza Vod\ nr. 53, încredin]at\ de Prim\rie spre folosin]\
M\n\stirii Golia. Aici func]ioneaz\ [i S.C. Golia SRL, înfiin]at\ în prim\vara
anului 2003 pentru a prelua comenzi externe, în vederea sus]inerii operei
cultural-misionare [i social-filantropice a Mitropoliei.

II. Radio TRINITAS

Cu eforturi financiare deosebite din partea Mitropoliei, Radio TRINITAS [i-a
continuat activitatea [i în anul 2003, num\rul ascult\torilor fiind în cre[tere. Grila
de programe a fost adaptat\ cerin]elor misionare [i culturale actuale. S-au creat
condi]iile tehnice pentru l\rgirea magistralei comunica]ionale de acces la re]eua
Internet, astfel încât emisiunile noastre s\ poat\ fi recep]ionate cât mai bine din
diferite puncte ale globului. Astfel, sunt semnale pozitive de apreciere din partea
unui mare num\r de ascult\tori din SUA, Elve]ia, Italia, Fran]a care recep]io-
neaz\ cu regularitate programele postului de Radio TRINITAS.

Cea mai important\ realizare de anul trecut este ob]inerea licen]ei audio-
vizuale pentru extinderea postului nostru de radio la Vaslui [i Moine[ti (jud.
Bac\u), la concursul organizat de Consiliul Na]ional al Audiovizualului în luna
noiembrie. Au început deja preg\tirile pentru amenajarea studiourilor de emisie
în cele dou\ localit\]i [i pentru formarea echipelor redac]ionale.

III. Informatizare [i proiecte multimedia

Departamentul informatizare de la Institutul TRINITAS s-a preocupat nu
numai de între]inerea re]elei de ordinatoare ci [i-a adus o important\ contribu]ie
în lucrarea de ansamblu a institu]iei, prin urm\toarele realiz\ri:

• o nou\ prezentare a site-ului Mitropoliei (www.mmb.ro) [i a site-ului
www.trinitas.ro, cu versiuni în limbile român\ [i englez\, mai bogat în detalii [i
imagini;

• perfec]ionarea sec]iunii de [tiri [i a magazinului virtual;
• crearea condi]iilor tehnice pentru mai buna recep]ionare în re]eaua Internet

a postului nostru de radio;
• realizarea de pagini speciale dedicate s\rb\torii Sf. Parascheva, precum [i

s\rb\torilor de Cr\ciun [i Sf. Pa[ti.
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IV. Întruniri spiritual-academice, conferin]e, concerte, expozi]ii, pelerinaje,

activit\]i cu tineretul

Având în vedere valoarea misionar\ a evenimentelor culturale [i beneficiul
lor spiritual, Sectorul cultural s-a implicat atât în organizarea, cât [i în participarea
activ\ la asemenea evenimente.

• Procesiunea religioas\ de Florii, 19 aprilie 2003. Radio TRINITAS a efectuat
transmisiuni în direct din principalele ora[e ale eparhiei, contribuind astfel la
mediatizarea unei tradi]ii cre[tine care devine tot mai popular\.

• Simpozionul dedicat anivers\rii a 1690 de ani de la Edictul din Milano
(313), 21-23 mai 2003.

• Zilele Institutului cultural-misionar TRINITAS [i Colocviul Biserica în
mass-media [i mass-media în Biseric\, Dur\u, 19-21 iunie 2003.

• Concert de muzic\ clasic\, organizat în aer liber (iunie 2003) [i concert
extraordinar de colinde (Catedrala mitropolitan\, 21 decembrie 2003).

• Congresul na]ional al Facult\]ilor de teologie ortodox\ din România, cu
tema Mo[tenirea teologic\ a P\rintelui Dumitru St\niloae, Dur\u, 8-10 sep-
tembrie 2003.

• Simpozionul ecumenic interna]ional Biseric\ [i Societate, Padova (Italia),
24-26 septembrie 2003.

• Simpozionul P\rintele Dumitru St\niloae, teolog al Ortodoxiei ecumenice,
Ia[i, 13-15 octombrie 2003.

• Seminarul interna]ional de film Teme [i semne de speran]\ în cinema-
tografie, Ia[i, 2-5 octombrie 2003.

La hramul Catedralei mitropolitane, 14 octombrie 2003, sectorul cultural s-a
implicat prin toate componentele sale la preg\tirea [i organizarea festivit\]ilor
prilejuite de aducerea la Ia[i a moa[telor Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul
de Mir, de c\tre P.F. Hristodoulos, Arhiepiscop al Atenei [i al întregii Elade.

5. 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 Filantropia
prin cultur\, inaugurat în anul 2000, care are ca obiectiv donarea de publica]ii
religioase c\tre unit\]i biserice[ti [i institu]ii cu profil educativ sau social-
filantropic. În colaborare cu Asocia]ia Fr\]ia Ortodox\ Român\ –filiala Ia[i a fost
sus]inut proiectul de dotare a bibliotecilor s\te[ti [i parohiale cu publica]ii
religioase cre[tin-ortodoxe. De asemenea, în cooperare cu sectorul „Diaconia” de
la Centrul eparhial [i cu protopopiatele din eparhie, s-au pus la dispozi]ia preo]ilor
de caritate din spitale, c\mine de b\trâni, unit\]i militare, penitenciare reviste
biserice[ti, pliante catehetice [i c\r]i de rug\ciuni.

O cooperare deosebit\ a avut sectorul cultural cu sectorul înv\]\mânt în
organizarea centenarului Dumitru St\niloae [i la aniversarea a dou\ secole de
înv\]\mânt teologic. S-a realizat medalia jubiliar\ Centenar Dumitru St\niloae [i
distinc]ia Meritul teologic Dumitru St\niloae.
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6. Cooperarea cu alte institu]ii de cultur\, înv\]\mânt [i mass-media

Datorit\ diversit\]ii activit\]ilor desf\[urate de sectorul cultural în anul 2003,
cele mai multe dintre proiecte au fost realizate cu alte institu]ii, dintre care
men]ion\m aici: Centrul cultural-pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” – Dur\u, Institutul
ecumenic „Sf. Nicolae” – Ia[i, Universitatea „Al. I. Cuza”, Universitatea de Arte
„G. Enescu”, Romtelecom Ia[i, Muzeul Literaturii Române, Institutul „Al.
Philippide”, Liceul de Arte „O. B\ncil\”, Liceul de informatic\ „Grigore T. Moisil”.

La organizarea evenimentelor de interes na]ional sau interna]ional, Secre-
tariatul de Stat pentru Culte – Bucure[ti a participat direct, prin sus]inere financiar\.

7. Proiecte cultural-misionare pentru anul 2004

Activitatea cultural-misionar\ din anul 2003 cuprinde numeroase [i valo-
roase împliniri. Multe dintre proiectele începute în acest an vor fi continuate în
2004. Trei sunt punctele prioritare de pe agenda cultural-misionar\ a anului viitor:

• aniversarea a 500 de ani de la trecerea la ve[nicie a Dreptcredinciosului
Voievod {tefan cel Mare [i Sfânt;

• extinderea ariei de emisie a postului de Radio TRINITAS la Vaslui, Moine[ti,
Gura Humorului [i continuarea demersurilor pentru ob]inerea licen]ei audio-
vizuale de extinderea pe tot cuprinsul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei;

• perfec]ionarea activit\]ilor aduc\toare de venituri, în vederea sus]inerii
proiectelor cultural- misionare [i social-filantropice din Arhiepiscopia Ia[ilor.

Consilier cultural,  b
Pr. Nicolae DASC|LU

Sectorul ~nv\]\mânt

Obiectivul fundamental al activit\]ii sectorului înv\]\mânt [i a unit\]ilor din
subordine (institu]iile de înv\]\mânt, bibliotecile „Dumitru St\niloae” [i „Studium”,
Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae”) a fost, în anul [colar 2002-2003, formarea
pastoral-misionar\ a studen]ilor [i a elevilor seminari[ti de la Seminariile teo-
logice din Arhiepiscopia Ia[ilor, potrivit orient\rii dat\ de Înalt Prea Sfin]itul
P\rinte Mitropolit Daniel al Moldovei [i Bucovinei.

În conformitate cu aceast\ orientare, în cadrul procesului instructiv-educativ,
accentul s-a pus, în principal, pe urm\toarele categorii de activit\]i: activitatea
liturgic\, activitatea cultural\, activitatea filantropic-social\, activit\]i absolut
necesare realiz\rii obiectivului propus.

Din diagramele teologice, primite de la institu]iile de înv\]\mânt teologic din
Arhiepiscopia Ia[ilor, rezult\ c\, în ceea ce prive[te activitatea liturgic\, în anul
[colar trecut s-a realizat o colaborare mai strâns\ între [colile teologice, pe de o
parte, [i parohiile, protopopiatele [i m\n\stirile din eparhie, pe de alt\ parte,
colaborare concretizat\ în prezen]a corurilor [i a grupurilor corale de la toate
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[colile noastre teologice la hramurile bisericilor, la slujbe arhiere[ti [i misionare,
la sfin]iri de biserici, la sfin]irea unor institu]ii social-culturale, la unele m\n\stiri
cu ocazia unor pelerinaje, la Catedrala mitropolitan\ în timpul Postului Mare sau
cu ocazia hramului „Sf. Parascheva” etc. (de exemplu, un grup coral de la
Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe” din Boto[ani a dat r\spunsurile la sf. slujbe
din perioada hramului „Sf. Parascheva”, fiind aprecia]i pentru modul cum au
participat la activit\]ile liturgice.

Anul 2003 a fost deosebit de bogat în anivers\ri religioase, culturale [i
teologice: 1690 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;
330 de ani de la na[tere [i 280 de ani de la moartea lui Dimitrie Cantemir; 100 de
ani de la na[tere [i 10 ani de la trecerea la Domnul a celui mai mare teolog
ortodox (sau cum spunea Înalt Prea Sfin]itul Mitropolit Daniel c\ s-a afirmat la
Congresul interna]ional de la Bucure[ti, noiembrie 2003, a celui mai mare teolog
cre[tin) din sec. al XX-lea, P\rintele Acad. Dumitru St\niloae.

Ca adev\ra]i „animatori culturali”, elevii [i studen]ii no[tri, sub conducerea
profesorilor, în colaborare cu protopopiatele, au desf\[urat o activitate cultural\
deosebit\, legat\ de evenimentele men]ionate, sus]inând concerte de muzic\
patriotic\, religioas\, colinde, prezentând scenete religioase sau laice etc.

Dintre activit\]ile culturale ale sectorului înv\]\mânt men]ion\m, în special,
pe cele legate de împlinirea a 100 de ani de la na[tere [i 10 ani de la trecerea la
cele ve[nice a p\rintelui Dumitru St\niloae, [i anume:

1. Împreun\ cu Facultatea de Teologie Ortodox\ „Patriarhul Justinian” din
Bucure[ti, cu Institutul Cultural-Misionar TRINITAS [i cu Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i, sectorul înv\]\mânt a fost coorganizator
al primului Congres na]ional al Facult\]ilor de Teologie Ortodox\ din România,
care s-a desf\[urat sub pre[edin]ia Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Daniel al
Moldovei [i Bucovinei, având ca tem\: „Mo[tenirea teologiei P\rintelui Dumitru
St\niloae [i verificarea ei ast\zi”, congres ce a fost organizat la Centrul Cultural-
Pastoral „Sf. Daniil Sihastru” de la Dur\u, în perioada 8-10 sept. 2003.

2. Împreun\ cu Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” [i cu
cele dou\ biblioteci: Biblioteca Ecumenic\ „Dumitru St\niloae” [i Biblioteca
„Studium” a organizat o expozi]ie de carte, fotografii [i coresponden]\, expozi]ie
ce a cuprins aproape întreaga oper\ a P\rintelui Profesor Dumitru St\niloae,
precum [i aspecte din activitatea dânsului.

Apreciez [i aduc mul]umiri tuturor bibliotecarelor noastre pentru munca des-
f\[urat\ pe parcursul a aproape un an, în vederea procur\rii lucr\rilor P\rintelui
St\niloae sau despre dânsul, [i a unui num\r mare de fotografii (unele inedite).
Mul]umesc, respectuos, Înalt Prea Sfin]itului P\rinte Mitropolit Daniel pentru c\
ne-a oferit, spre expunere, un num\r important de lucr\ri ale p\rintelui Dumitru
St\niloae sau despre dânsul, [i, mai ales, pentru c\ ne-a oferit coresponden]a per-
sonal\ cu marele teolog, ceea ce a constituit un punct forte al expozi]iei. Mul]umesc,
de asemenea, P.C. Preot Ioan R\duc de la Parohia „Sf. Trei Ierarhi” Bejeni -



306 TEOLOGIE {I VIA}|

Humule[ti pentru c\ ne-a sponsorizat cu 20 de suporturi pentru expozi]ie, [i
P.Cuv. Arhim. Vitalie Danciu, Stare]ul Sf. M\n\stiri Golia, pentru c\ ne-a con-
fec]ionat, tot sub form\ de sponsorizare, acoperi[ul din sticl\ pentru fiecare
suport, în vederea asigur\rii securit\]ii obiectelor expuse. 

3. Organizarea primului mare concurs coral interseminarial, tot sub egida
personalit\]ii P\rintelui Dumitru St\niloae, cu titlul: Centenarul „Dumitru St\-
niloae”, Ia[i 12 oct. 2003, concurs la care au participat toate cele 9 Seminarii
Teologice din cadrul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. Acest concurs a fost
dotat cu premii în valoare de 60.000.000 lei (30 mil. premiul I, 20 mil. premiul
II, 10 mil. premiul III). Toate corurile au primit diplom\ de participare.

Premiile au fost oferite de Catedrala mitropolitan\, evident din dispozi]ia
Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Daniel c\ruia îi mul]umim, respectuos, în primul
rând pentru c\ a dublat suma propus\, ini]ial, de sector [i, în al doilea rând,
pentru c\ ne-a oferit aceast\ sum\ de la sursa amintit\.

M\ simt dator s\ adresez mul]umiri tuturor acelora care ne-au ajutat în
organizarea [i desf\[urarea concursului: P.C. Pr. Protopop Constantin Andrei,
Protopopiatul Ia[i 1 [i P.C. Pr. Protopop Vilie Doro[inc\, Protopopiatul Ia[i 2,
care au asigurat un prânz pentru aproape 400 de cori[ti (elevii de la Seminariile
aflate în competi]ie); P.C. Pr. Consilier Nicolae Dasc\lu, Domnului redactor-[ef
Constantin Sturzu [i colaboratorilor pentru c\ ne-au oferit tablourile cu P\rintele
St\niloae, invita]iile, precum [i materialele necesare pavoaz\rii s\lii de concurs;
mul]umesc conducerii Liceului de Art\ „Octav B\ncil\” din Ia[i, Doamnei director
Dana Barnea [i Domnului Marin Pânzariu director adjunct pentru c\ ne-a oferit
cu mult\ bun\voin]\, sala de spectacole a liceului [i ne-a ajutat în organizare;
mul]umesc Doamnei Crina Sandu, director Institutului Ecumenic „Sf. Nicolae”
pentru spijinul oferit pe care ni l-a dat în organizarea concursului; în fine,
mul]umesc Radioului TRINITAS, P.C. Pr. director Ciprian Apetrei, P\rintelui
Nicola Dima [i colaboratorilor, pentru c\ au transmis, în direct, acest concurs-
spectacol, f\cându-i cunoscu]i, pe calea undelor, pe elevii seminari[ti din cadrul
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei.

Bucuria elevilor participan]i [i a spectatorilor a fost cu atât mai mare cu cât la
spectacol au fost prezen]i [i înal]ii oaspe]i din str\in\tate, invita]i ai Înalt Prea
Sfin]itului P\rinte Daniel la hramul „Sf. Parascheva”, Prea Fericitul Hritodoulos,
Arhiepiscopul Atenei [i Primatul întregii Grecii, împreun\ cu to]i membrii
delega]iei, precum [i fiica P\rintelui Dumitru St\niloae, Doamna Lidia St\niloae.

4. Împreun\ cu Institutul Cultural-Misionar TRINITAS [i cu Facultatea de
Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” a organizat un simpozion dedicat P\rin-
telui Profesor Dumitru St\niloae, prima parte a simpozionului desf\[urându-se în
sala Dr. Iustin Moisescu, iar a doua parte în sala profesoral\ a Facult\]ii de
Teologie Ortodox\ din Ia[i.

În ceea ce prive[te activitatea filantropic-social\ trebuie s\ remarc\m c\
tinerii teologi au participat la multe ac]iuni cu caracter filantropic-social, atât la
cele ini]iate de [colile teologice, cât [i la cele organizate de parohii [i proto-
popiate, mai ales în perioadele de vacan]\, r\spunzând solicit\rilor venite din
partea preo]ilor parohi din parohiile din care fac parte sau ale p\rin]ilor protopopi
de la protopopiatele de care apar]in.
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Baza material\. Este [tiut faptul c\ baza material\ constituie suportul unei
bune desf\[ur\ri a procesului instructiv-educativ. În prezent, prin st\ruin]a Înalt
Prea Sfin]itului Mitropolit Daniel, toate Seminariile teologice din Arhiepiscopia
Ia[ilor func]ioneaz\ ca personalitate juridic\, dispunând de spa]ii de înv\]\mânt
corespunz\toare [i de dot\rile necesare unui înv\]\mânt modern. Astfel, Semi-
narul Teologic Liceal Ortodox „Cuvioasa Parascheva” de la M\n\stirea Agapia a
c\p\tat, prin bun\voin]a Maicii Stare]e Stavrofora Olimpiada Chiriac, un nou
local, ceea ce a dus la îmbun\t\]irea considerabil\ a condi]iilor de înv\]\mânt [i
cazare.

De asemenea, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfin]ii Împ\ra]i Constantin
[i Elena” din Piatra Neam], ultimul seminar care, începând cu anul [colar 2002-
2003, a c\p\tat statutul de personalitate juridic\, de[i func]ioneaz\ în cadrul
Grupului {colar „Gh. Carteanu”, a primit un spa]iu corespunz\tor, folosit în exclu-
sivitate, prin bun\voin]a conducerii Grupului {colar [i a Inspectoratului {colar
Neam].

Sper\m ca [i Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” din
Ia[i s\ intre în acest an [colar, chiar [i par]ial, în „cas\ nou\”, aceasta fiind, în
perspectiv\, cea mai modern\ [coal\ teologic\ de nivel mediu din eparhie (poate
chiar din ]ar\). Speran]a noastr\ se întemeiaz\ pe faptul c\ lucr\rile la construc]ia
[colii au înaintat mult, datorit\, în primul rând, bun\voin]ei Domnului Primar
Constantin Simirad, c\ruia îi mul]umim [i pe aceast\ cale pentru c\ a asigurat
finan]area lucr\rii.

Dotarea [colilor cu materialele necesare a stat în aten]ia conducerii [colilor
noastre, din acest punct vedere, cel mai bine stând, în prezent, Seminarul
Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe” din Boto[ani [i Seminarul Teologic
Liceal Ortodox „Veniamin Costachi” – M\n\stirea Neam].

În ceea ce prive[te sediul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”
în anul universitar 2002-2003, au fost f\cute demersurile necesare c\tre Univer-
sitatea „Al. I. Cuza” [i MECT [i s-a trecut la întocmirea documenta]iei în
vederea consolid\rii [i a repara]iilor la întregul corp de cl\dire, o lucrare foarte
dificil\ [i costisitoare, dar de stringent\ necesitate.

Un stimulent puternic în organizarea [i desf\[urarea activit\]ii didactice din
[colile noastre teologice l-a constituit vizitele f\cute de Înalt Prea Sfin]itul
Mitropolit Daniel, în anul [colar 2002-2003, în Seminariile teologice din Ar-
hiepiscopia Ia[ilor, cu acest prilej Înalt Prea Sfin]ia Sa desf\[urând [i o intens\
activitate liturgic\ la care au participat [i elevii seminari[ti.

Astfel, în 6 decembrie 2002, dup\ ce a s\vâ[it Sf. Liturghie la M\n\stirea
Pop\u]i, Înalt Prea Sfin]ia Sa a vizitat Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe”
din Boto[ani; în 7 decembrie a vizitat Seminarul Teologic „Sf. Ioan Iacob” din
Dorohoi, iar în data de 8 decembrie a s\vâr[it Sf. Liturghie în Biserica „Sf.
Nicolae” din Dorohoi, ctitorie a Binecredinciosului Voievod {tefan cel Mare [i
Sfânt. 

În data de 1 iunie 2003 Înalt Prea Sfin]itul P\rinte Mitropolit a vizitat Semi-
narul Teologic „Sfin]ii Împ\ra]i Constantin [i Elena” din Piatra Neam] unde,
diminea]\, a s\vâr[it Sf. Liturghie în capela Seminarului, iar dup\ terminarea
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slujbei a sfin]it localul oferit de Grupul {colar „Gh. Carteanu” Seminarului Teo-
logic. La acest eveniment a participat [i Doamna Ecaterina Andronescu, Ministrul
Educa]iei [i Cercet\rii, precum [i Domnul Inspector General Emil Creang\,
împreun\ cu ceilal]i inspectori din cadrul Inspectoratului {colar Neam].

În aceea[i zi, Înalt Prea Sfin]ia Sa a vizitat Seminarul Teologic „Cuvioasa
Parascheva” de la M\n\stirea Agapia unde a s\vâr[it slujba de sfin]ire a noului
local, de fa]\ fiind, de asemenea, Doamna Ministru Ecaterina Andronescu,
conducerea Inspectoratului {colar Neam], Maica Stare]\ Stavrofora Olimpiada
Chiriac împreun\ cu alte maici din Consiliul m\n\stirii, Primarul comunei Agapia,
Primarul [i Viceprimarul ora[ului Tg. Neam], precum [i al]i invita]i de seam\.

Seminariile teologice „Veniamin Costachi” de la M\n\stirea Neam] [i „Sfântul
Vasile cel Mare” din Ia[i, unde sunt importante [antiere, au fost vizitate de Înalt
Prea Sfin]ia Sa în mai multe rânduri, cu aceste prilejuri f\când [i evaluarea
stadiului lucr\rilor.

De remarcat c\ în data de 1 iunie 2003, Înalt Prea Sfin]ia Sa, înso]it de
Doamna Ministru Ecaterina Andronescu, de Dl Inspector General Emil Creang\
[i de ceilal]i inspectori din cadrul Inspectoratului {colar Neam], a vizitat [i {coala
nr. 2 „Grigore Ghica-Vod\” din Tg. Neam], cu ocazia anivers\rii a 150 de ani de
la înfiin]are.

În toate aceste vizite, care au fost reflectate, la vremea respectiv\, în revista
Candela Moldovei, Înalt Prea Sfin]itul P\rinte Mitropolit a fost înso]it de con-
silierul cu probleme de înv\]\mânt Pr. Lect. Dr. Mihai Vizitiu.

Organizarea înv\]\mântului în cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor, în anul
[colar 2002-2003 (prezentare statistic\)

A. Înv\]\mântul teologic

În anul [colar 2002-2003 în cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor au func]ionat 11
institu]ii de înv\]\mânt teologic, în urm\toarea structur\:

I. Înv\]\mânt superior de lung\ durat\

În Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, la cele patru sec]ii
(Teologie Pastoral\, Teologie Litere – limb\ român\ ^ limb\ str\in\, Teologie
Asisten]\ Social\ [i Teologie Patrimoniu), toate acreditate, num\rul total al
studen]ilor, înscri[i în anul universitar 2002-2003, a fost de 1035, din care 675 la
forma de înv\]\mânt zi, 316 la frecven]\ redus\ [i 44 la studii aprofundate. Din
num\rul total de studen]i, 28 au fost din afara grani]elor ]\rii (22 din Republica
Moldova, 4 din Ucraina, 1 din Germania, 1 din Bulgaria), 26 la licen]\, 1 la studii
aprofundate, 1 la doctorat.

Lista complet\ a studen]ilor str\ini se afl\ în Anexa nr. 1.

Pe sec]ii, situa]ia se prezint\ astfel: Forma de înv\]\mânt zi: Teologie Pastoral\:
anul I # 58, anul II # 65, anul III # 61, anul IV # 59, TOTAL # 243; Teologie
Ortodox\ Didactic\ Litere: a) limba [i literatura român\: anul I # 28, anul II # 26,
anul III # 27, anul IV # 22, TOTAL # 103; b) limba [i literatura str\in\: anul I # 22,
anul II # 26, anul III # 24, anul IV # 18, TOTAL # 90; Teologie Ortodox\
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Didactic\ – Asisten]\ Social\: anul I # 25, anul II # 25, anul III # 23, anul IV # 20,
TOTAL # 93. Teologie Ortodox\ Didactic\ – Conservare-Restaurare: anul I # 37,
anul II # 34, anul III # 32, anul IV # 43, TOTAL # 146. Total general # 675.

Forma de înv\]\mânt frecven]\ redus\: Teologie Pastoral\: anul I # 91, anul
II # 84, anul III # 80, anul IV # 45, anul V # 16, TOTAL # 316.

În anul universitar 2002-2003 au ob]inut titlul de licen]iat 129 de absolven]i
de la forma de înv\]\mânt zi [i 14 de la frecven]\ redus\, TOTAL # 143 de
licen]ia]i

II. Înv\]\mânt postuniversitar

În anul universitar 2002-2003 au fost organizate studii aprofundate, cu durata
de 1 an la specializarea Teologie Practic\. Au fost înscri[i la cursuri 44 de
studen]i. Aceast\ form\ de înv\]\mânt a fost absolvit\ de 36 studen]i din totalul
celor înscri[i.

III. Înv\]\mânt superior de scurt\ durat\

Colegiul de Institutori Religie, confesiune ortodox\, cu durata de 3 ani, care
î[i desf\[oar\ activitatea în cadrul Facult\]ii de {tiin]e ale Educa]iei, a dat în anul
universitar 2002-2003 a doua promo]ie de absolve]i, în num\r de 21. Ca [i în anii
preceden]i, disciplinele teologice au fost predate de cadre didactice de la Faculta-
tea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” [i de P.C. Pr. Insp. Dr. Vasile Nechita.

Din p\cate, aceast\ institu]ie de înv\]\mânt merge în lichidare, în anul uni-
versitar 2003-2004 func]ionând cu ultimul an de studii.

IV. Înv\]\mânt postliceal

În anul [colar 2002-2003 înv\]\mântul postliceal a fost continuat doar de
{coala Postliceal\ Teologico-Sanitar\ „Cuvioasa Parascheva” din Ia[i, care a
început anul [colar cu un num\r de 87 elevi, dar a încheiat anul cu 84 de elevi,
deoarece 2 elevi s-au retras, iar un elev a fost exmatriculat. Din totalul de 84 de
elevi r\ma[i au promovat 80, 4 elevi r\mânând repeten]i. În anul 2003 au absolvit
[coala 33 de elevi. De remarcat exigen]a ce se manifest\ în aceast\ [coal\, precum
[i faptul c\ profesorii [i elevii se implic\ în diverse activit\]i extracurriculare cu
caracter cultural [i social-filantropic, ca de exemplu: organizarea unor serb\ri
[colare cu program religios la marile s\rb\tori cre[tine: Na[terea Domnului [i Sf.
Pa[ti; festivit\]i de deschidere a anului [colar [i de finalizare a studiilor; partici-
parea la activit\]ile organizate de Mitropolia Moldovei [i Bucovinei cu prilejul
hramului Sf. Parascheva [i a Zilelor Ia[ului etc.

V. Înv\]\mânt Seminarial

În Seminariile Teologice Liceale Ortodoxe din Arhiepiscopia Ia[ilor au fost
înscri[i la începutul anului [colar 2002-2003, 1402 elevi, din care 1099 la forma
de înv\]\mânt zi, iar 303 la forma de înv\]\mânt frecven]\ redus\. Din totalul de
1402 înscri[i au r\mas pân\ la sfâr[itul anului 1357 de elevi (1066 la zi [i 291 la
frecven]\ redus\). Au promovat anul [colar 1344 de elevi, din care 1065 la zi [i
279 la frecven]\ redus\. Au absolvit Seminarul Teologic 232 elevi (185 la zi [i 47
la frecven]\ redus\).

Pe Seminarii situa]ia este prezentat\ în Anexa nr. 2.
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VI. Înv\]\mânt profesional

Întrucât s-a constatat o accentuat\ lips\ de candida]i, iar cei, foarte pu]ini,
care se înscriau la examenul de admitere erau foarte slab preg\ti]i, începând cu
anul [colar 2002-2003, la cele dou\ [coli de cânt\re]i biserice[ti de la M\n\stirea
Neam] [i de la Boto[ani, nu s-a mai organizat examen de admitere, ambele [coli
mergând în lichidare. De aceea situa]iile statistice se raporteaz\ doar la anii II [i
III de studii.

La cele dou\ [coli men]ionate, în anul [colar 2002-2003, au fost înscri[i 53
elevi (38 la Boto[ani [i 15 la M\n\stirea Neam]), dar au încheiat anul 52 elevi,
întrucât, pe parcurs, 1 elev de la Boto[ani s-a retras. Au absolvit [coala de cân-
t\re]i, ob]inând diplom\ [i atestat, 35 elevi (20 de la Boto[ani [i 15 la M\n\stirea
Neam]).

Procesul instructiv-educativ

Constat\m, cu bucurie, c\, din punct de vedere calitativ, nivelul de preg\tire,
atât în înv\]\mântul preuniversitar, cât [i cel universitar, s-a îmbun\t\]it consi-
derabil. Aceasta se datoreaz\ exigen]ei fiec\rui cadru didactic, în primul rând cu
sine însu[i, [i, apoi, cu elevii ori cu studen]ii. Buna preg\tire în specialitate a
constituit principala preocupare a fiec\ruia.

Începând cu anul universitar 2002-2003 Facultatea de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i a organizat [i cursuri de doctorat, acordând [i
primul titlu de Doctor în Teologie din istoria facult\]ii, titlu ob]inut de Prea
Cuviosul P\rinte Arhimandrit Varlaam Merticariu, Vicar administrativ al Arhie-
piscopiei Ia[ilor, în urma sus]inerii publice a tezei de doctorat, coordonatorul
[tiin]ific al lucr\rii Prea Cuvio[iei sale fiind Domnul Prof. Dr. Emilian Popescu.
De altfel, în anul universitar 2002-2003 [i alte cadre didactice [i-au finalizat
studiile, ob]inând titlul de Doctor în Teologie: P.C. Pr. Lect. Ilie Melniciuc, P.C.
Pr. Lect. Dinu Adrian, Domnul Lect. Vasile Cristescu. Situa]ia complet\ a cor-
pului didactic la sfâr[itul anului universitar 2002-2003 a se vedea în Anexa nr. 3.

Men]ion\m aici, cu bucurie, un moment deosebit din via]a facult\]ii noastre,
[i anume, omagierea Domnului Profesor Dr. Emilian Popescu, ilustru repre-
zentant al Istoriografiei [i Bizantinologiei române[ti, precum [i al teologiei, cu
ocazia anivers\rii a 75 de ani de via]\ [i 52 de ani de catedr\. Îl felicit\m [i cu
acest prilej [i îi dorim s\ slujeasc\, înc\ mul]i ani catedra universitar\.

Un mijloc deosebit de informare [i documentare pentru un teolog îl con-
stituie pelerinajul de studiu. De un asemenea pelerinaj a beneficiat Facultatea de
Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, în perioada 9-21 februarie 2003, prin
bun\voin]a [i cu ajutorul substan]ial al Înalt Prea Sfin]itului P\rinte Daniel,
pelerinaj efectuat în Asia Mic\ (Turcia de ast\zi), [i intitulat: „Pe urmele Sf.
Apostol Pavel”. De fapt, acest pelerinaj a reprezentat materializarea unui gând
mai vechi al Înalt Prea Sfin]iei Sale [i anume acela ca profesorii de teologie din
Arhiepiscopia Ia[ilor s\ cunoasc\ urmele materiale ale spiritualit\]ii cre[tine,
pentru c\ „nu e lucru firesc”, spunea Înalt Prea Sfin]ia Sa, „ca un cadru didactic
de teologie (facultate sau seminar) s\ vorbeasc\ studen]ilor [i elevilor, uneori
pân\ când î[i încheie activitatea didactic\, despre evenimente din Istoria Bisericii
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Cre[tine [i despre locurile unde s-au petrecut, f\r\ ca acestea s\ fie v\zute m\car
o dat\”. În numele Facult\]ii de Teologie, al p\rin]ilor consilieri, inspectori [i
profesori de seminar care au participat la acest pelerinaj, adres\m respectuoase [i
îndatoritoare mul]umiri Înalt Prea Sfin]iei Sale pentru c\ ne-a oferit aceast\,
pentru mul]i dintre noi unic\, posibilitate de a vedea locuri „unde s-au ar\tat în
lume iubirea [i lucrarea minunat\ a Lui Dumnezeu pentru oameni [i prin oameni”,
cum spunea Înalt Prea Sfin]ia Sa.

Personalit\]i din str\in\tate care au vizitat Facultatea de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” în anul universitar 2002-2003

Tot cu sprijinul Înalt Prea Sfin]itului P\rinte Daniel, Facultatea de Teologie a
avut bucuria de a primi diferite personalit\]i din afara ]\rii care au conferen]iat în
facultatea noastr\, schimburile de profesori constituind un alt mijloc de
informare [i documentare. În anul la care ne referim, 9 personalit\]i invitate de
Înalt Prea Sfin]itul Mitropolit Daniel au fost oaspe]i [i ai Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae”. Numele acestora [i comunic\rile sus]inute sunt
prezentate în Anexa nr. 4.

Bursieri în str\in\tate, în anul universitar 2002-2003, din Arhiepiscopia
Ia[ilor

Consecvent în a încuraja pe tinerii care manifest\ interes pentru studiu, Înalt
Prea Sfin]itul Mitropolit Daniel a acordat arhiereasca binecuvântare unui num\r
de 13 tineri pentru a-[i începe, ori a-[i continua studiile în str\in\tate. Lista
acestora [i ]ara în care au studiat, în Anexa nr. 5.

La nivelul Seminariilor Teologice preg\tirea metodic\, pedagogic\ [i de
specialitate a stat, de asemena, în aten]ia cadrelor didactice teologi, perfec-
]ionarea f\cându-se pe întreg parcursul anului [colar prin studiu individual,
participarea la cercurile pedagogice pe discipline, asisten]e la ore, comisiile
metodice din [coal\, studii postuniversitare [i prin participarea la concursuri
didactice (titularizare, definitivat, gradul II, gradul I). A[a se face c\ în cursul
anului 2003 înc\ 5 profesori de seminar au ob]inut gradul didactic II, num\rul
profesorilor teologi care au ob]inut grade didactice fiind în prezent de 13 (Semi-
narul Boto[ani 1 gr. I [i 3 gr. II; Seminarul M\n\stirea Neam] 4 gr. II; Seminarul
Dorohoi 2 gr. II, Seminarul Agapia 1 gr. I, Seminarul Ia[i 1 gr. I [i Seminarul
Piatra Neam] 1 gr. II).

{i în ceea ce prive[te preg\tirea elevilor, aceasta se men]ine la un nivel bun,
lucru dovedit de faptul c\ la examenul de admitere la Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, sesiunea iulie 2003, aproape trei sferturi din
locurile de la sec]ia pastoral\ au fost ocupate de absolven]i ai Seminariilor
Teologice din Arhiepiscopia Ia[ilor. De remarcat c\ de la Seminarul Teologic
„Cuvioasa Parascheva” – Agapia din 24 de absolvente cu examen de bacalaureat,
18 sunt admise în înv\]\mântul superior (3 la facult\]ile de teologie [i 15 la alte
facult\]i de stat), iar 4 au r\mas în M\n\stirea Agapia ca surori de m\n\stire. De
asemenea, în competi]iile [colare (olimpiade, concursuri) fazele jude]ene, inter-
jude]ene, zonale [i na]ionale, elevii no[tri au ob]inut, din nou, rezultate foarte
bune. Aceste rezultate se afl\ men]ionate în Anexa nr. 6.
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Încadr\rile cu personal didactic în înv\]\mântul teologic preuniversitar

În Seminariile teologice din Arhiepiscopia Ia[ilor, în anul [colar 2002-2003,
au lucrat 125 de profesori, dintre care 37 titulari, iar 88 suplinitori. Din totalul de
125 profesori, 52 au fost teologi (27 titulari [i 25 suplinitori), iar 73 neteologi (10
titulari [i 63 suplinitori). Num\rul profesorilor clerici a fost de 39. 

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

Aceste examene s-au desf\[urat în conformitate cu metodologiile elaborate
de Comisia de înv\]\mânt a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
Comisie condus\ de Înalt Prea Sfin]itul P\rinte Daniel, a celor elaborate de MECT,
precum [i în conformitate cu instruc]iunile 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.

Dup\ încheierea examenelor finale de absolvire, în luna iulie 2003, la Centrul
Cultural-Pastoral Dur\u, a fost organizat examenul de capacitate preo]easc\,
prezidat de Înalt Prea Sfin]itul Mitropolit Daniel, la care au participat 15 absol-
ven]i ai Facult\]ii de Teologie [i 26 absolven]i ai Seminariilor Teologice din
eparhie. Candida]ii care au promovat acest examen au fost repartiza]i la parohiile
vacante, în ordinea strict\ a mediilor ob]inute.

Men]ion\m c\ acest examen, potrivit Hot\rârii Sfântului Sinod nr. 677/2002,
hot\râre care a primit [i acordul Secretariatului de Stat pentru Culte cu nr. 7145/
23 septembrie 2002, constituie, de fapt, titularizarea pe unul din posturile
vacante de preot scoase la concurs.

Prin aceea[i hot\râre, s-au introdus [i gradele profesionale pentru personalul
clerical (definitiv, gr. II, gr. I). Întrucât în Mitropolia Moldovei [i Bucovinei
exist\ un num\r mare de preo]i care nu aveau definitivatul, ceea ce ar fi dus la
penalizarea lor prin men]inerea pe post, dar cu încadrarea la salarizare ca
debutant, în anul 2003 au fost organizate dou\ serii de cursuri pentru ob]inerea
definitivatului. Aceste cursuri au fost urmate de 182 preo]i din cadrul Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, to]i ob]inând gradul respectiv, în urma sus]inerii exa-
menului final.

B. Înv\]\mântul religios

În anul [colar 2002-2003, în jude]ele din Arhiepiscopia Ia[ilor (Boto[ani, Ia[i,
Neam]), disciplina Religie a fost predat\ de 933 cadre didactice, dintre care 875
având preg\tire teologic\, iar 58 f\r\ preg\tire teologic\. 

Un lucru deosebit legat de aceast\ disciplin\ s-a realizat de c\tre Inspecto-
ratul {colar Jude]ean Ia[i, [i anume organizarea unui Simpozion intitulat „Biserica
[i [coala în slujba comunit\]ii locale” cu to]i profesorii de Religie din jude], în
sala mare a Teatrului Na]ional, în data de 13 iunie 2003, în cadrul c\reia s-a f\cut o
evaluare am\nun]it\ a rezultatelor acestei discipline în procesul instructiv-educativ.

De asemenea, în cadrul acestui Inspectorat a fost organizat\ [i o Consf\tuire
a profesorilor de Religie, în 12 septembrie 2003.

De remarcat contribu]ia deosebit\ a P.C. Pr. Insp. Dr. Vasile Nechita în orga-
nizarea [i desf\[urarea acestora.
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Formele de perfec]ionare ale cadrelor didactice din înv\]\mântul religios au
fost acelea[i ca [i pentru cele din înv\]\mântul teologic seminarial.

Îmbucur\tor este faptul c\, fa]\ de anul [colar 2001-2002, a crescut num\rul
titularilor pe acest\ disciplin\ de la 213 la 291 (un plus de 78), al celor cu
definitivatul de la 212 la 261 (un plus de 49), al celor care au ob]inut gr. II de la
30 la 69 (un plus de 39) [i a celor care au ob]inut gr. I de la 5 la 11 (un plus de 6).

Activit\]i extracurriculare

În anul [colar 2002-2003, la toate nivelurile de înv\]\mânt, au fost organizate
numeroase activit\]i, legate de evenimentele religioase, culturale [i teologice
amintite.

Între acestea men]ion\m: concursuri [colare, tabere interne [i interna]ionale
(exemplu tab\ra interna]ional\ de la C\rbuna-Neam], august 2003), pelerinaje [i
excursii, concerte corale [i recitaluri de muzic\ psaltic\ la marile s\rb\tori cre[tine.
Conform datelor comunicate de protopopiatele din Arhiepiscopia Ia[ilor, în anul
[colar trecut au fost organizate 3 tabere [colare, 142 pelerinaje [i excursii, la care
au participat [i elevi, 43 de cercuri de crea]ie (muzic\, poezie, pictur\), 40 de
concursuri [colare, serb\ri [colare ce au fost organizate aproape în toate parohiile,
45 de alte activit\]i.

Se constat\ o implicare mai mare a p\rin]ilor protopopi [i a preo]ilor în
activit\]ile de educare a copiilor [i tinerilor.

Leg\tura Centrului eparhial cu institu]iile de înv\]\mânt (teologic [i religios)
s-a realizat, a[a cum am ar\tat, în primul rând, prin vizitele Înalt Prea Sfin]itului
P\rinte Mitropolit la toate [colile teologice [i la unele laice din eparhie, iar în al
doilea prin inspec]iile consilierului de resort la aceste [coli, precum [i prin
delega]ii Înalt Prea Sfin]iei Sale la examenele de admitere [i absolvire.

Un alt 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 2003 sectorul înv\]\mânt a avut 1434
numere la intr\ri, cu 360 de numere mai mult decât în anul precedent, [i 1204
numere la ie[iri, cu 346 mai mult ca în anul precedent, din totalul de 10.954
numere înregistrate la secretariat, ceea ce reprezint\ un procent de circa 19% din
coresponden]\.

Obiective de realizat în anul 2004

Un eveniment istoric [i religios de mare însemn\tate, care are loc în anul
2004, este împlinirea a 500 de ani de la trecerea la Domnul a Binecredinciosului
Voievod {tefan cel Mare [i Sfânt. Ne propunem ca acest eveniment s\ fie marcat
în toate institu]iile de înv\]\mânt prin organizarea unor activit\]i religioase [i
cultural-artistice ca: simpozioane, concursuri gen „Cine [tie câ[tig\” etc.

• Organizarea concursului coral intersemniarial (pentru seminariile teologice
din cadrul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei) edi]ia a II-a;

• Organizarea cosf\tuirilor cu profesorii de Religie, dup\ modelul celei
organizate la Ia[i, în jude]ele Boto[ani [i Neam];

• Inspectarea tuturor seminariile teologice din eparhie;
• Organizarea unui alt pelerinaj de studii cu profesorii de la facultate [i de la

seminariile teologice, în scopul inform\rii [i document\rii acestora.
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În concluzie, consider\m c\ activitatea sectorului în anul [colar 2002-2003 a

fost superioar\ aceleia din anul precedent.

Realiz\rile ob]inute în domeniul înv\]\mântului nu ar fi fost îns\ posibile f\r\

sprijinul deosebit al Înalt Prea Sfin]itului P\rinte Mitropolit acordat acestei

activit\]i. De aceea, V\ rog Înalt Prea Sfin]ia Voastr\ s\ primi]i respectuoasele

mul]umiri ale tuturor celor ce ostenesc la catedr\ [i s\-mi permite]i s\ supun spre

aprobare Adun\rii Eparhiale prezenta Dare de seam\.

Consilier înv\]\mânt,bbbb

Lect. univ. Dr. Pr. Mihai VIZITIU

ANEXA NR. 1

Studen]i, masteranzi [i doctoranzi din afara grani]elor ]\rii

Situa]ia în anul universitar 2002/2003

Nr. 
crt.

Numele [i 
prenumele

}ara de 
origine/etnia

Prin 
Patriarhia 

Român\ / Pe 
cale 

particular\

Bursier al 
M.E.N

Felul 
studiilor

An de 
studiu

Zi / 
alte 

forme 
(f.r., 
f.f.*)

Observa]ii

Teologie Ortodox\ Pastoral\
1. Buga. V. 

Alexandru
Rep. 
Moldova / 
moldovean

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Bursier al 
statului 
M.E.C.

Licen]\ I Zi Ortodox

2. Iarmenco 
Veaceslav

Rep. 
Moldova / 
moldovean

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Cont 
propriu în 
lei

Licen]\ I Zi Ortodox

3. Lungu N. Igor Rep. 
Moldova / 
moldovean

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Bursier al 
statului 
M.E.C.

Licen]\ I Zi Ortodox

4. Rusu I. Viorel Rep. 
Moldova / 
moldovean

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Bursier al 
statului 
M.E.C.

Licen]\ I Zi Ortodox

5. Andriuc 
Eduard

Ucraina / 
român\

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Înv\]\mântului 
din Ucraina

Cont 
propriu în 
lei

Licen]\ II Zi Ortodox
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6. Comerzan 
Tudor

Rep. 
Moldova / 
moldovean

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Cont 
propriu în 
lei

Licen]\ II Zi Ortodox

7. Goreanu Ion Rep. 
Moldova / 
moldovean

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Bursier al 
statului 
M.E.C.

Licen]\ II Zi Ortodox

8. Nedelcu 
Vladislav

Rep. 
Moldova / 
moldovean

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Bursier al 
statului 
M.E.C.

Licen]\ II Zi Ortodox

9. Tcaci Petru Rep. 
Moldova / 
moldovean

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Bursier al 
statului 
M.E.C.

Licen]\ II Zi Ortodox

10. Apachi]e 
Petru

Ucraina / 
român\

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Înv\]\mântului 
din Ucraina

Bursier al 
statului 
M.E.N.

Licen]\ I Zi Ortodox

11. Botezat 
Roman

Rep. 
Moldova / 
moldovean

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Bursier al 
statului 
M.E.C.

Licen]\ III Zi Ortodox

12. Popovici 
Victor

Rep. 
Moldova / 
moldovean

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Bursier al 
statului 
M.E.C.

Licen]\ III Zi Ortodox

13. Bandura 
{tefan

Ucraina / 
român\

S-a adresat 
direct M.E.C. 

Cont 
propriu în 
lei

Licen]\ IV Zi Ortodox

14. Rogoti 
Gheorghe

Rep. 
Moldova / 
moldovean

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Bursier al  
M.E.N.

Licen]\ IV Zi Ortodox

15. Vendel Ioan 
Eugen

Germania / 
român\

Pe cale 
particular\

Pe cont 
propriu 
nevalutar

Licen]\ IV Zi Ortodox

Teologie Ortodox\ – Litere (Limba [i literatura român\)

16. Buz\ N. Irina Rep. 
Moldova / 
moldovean\

Prin Patriarhia 
Român\

Cont 
propriu în 
lei

Licen]\ IV Zi Ortodox\



316 TEOLOGIE {I VIA}|

Teologie Ortodox\ – Litere (Limba [i literatura str\in\) 

17. Botin T. 
Cristina

Rep. 
Moldova / 
moldovean\

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Bursier al 
statului 
M.E.C.

Licen]\ I Zi Ortodox\

18. Grîu A. Maria Rep. 
Moldova / 
moldovean\

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Bursier al 
statului 
M.E.C.

Licen]\ I Zi Ortodox\

19. Botin Mariana Rep. 
Moldova / 
moldovean\

Prin Patriarhia 
Român\

Bursier al 
M.E.N.

Licen]\ IV Zi Ortodox\

20. Arion Diana Rep. 
Moldova / 
moldovean\

Prin Patriarhia 
Român\

Cont 
propriu în 
lei

Licen]\ IV Zi Ortodox\

Teologie Ortodox\ – Asisten]\ social\
21. Calistru. A. 

Cristina
Rep. 
Moldova / 
moldovean\

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Cont 
propriu în 
lei

Licen]\ I Zi Ortodox\

22. Grama R. 
Monica

Rep. 
Moldova / 
moldovean\

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Cont 
propriu în 
lei

Licen]\ I Zi Ortodox\

23. Niculescu S. 
Natalia

Rep. 
Moldova / 
moldovean\

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Cont 
propriu în 
lei

Licen]\ I Zi Ortodox\

24. Pu[ca[ I. 
Alina

Rep. 
Moldova / 
moldovean\

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Bursier al 
statului 
M.E.C.

Licen]\ I Zi Ortodox\

25. Rebeja Elena Rep. 
Moldova / 
moldovean\

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Bursier al 
M.E.N.

Licen]\ III Zi Ortodox\

Teologie Ortodox\ Didactic\ – Conservare-Restaurare
26. Panduri S. 

Elena
Ucraina / 
român\

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Înv\]\mântului 
din Ucraina

Bursier al 
M.E.C.

Licen]\ I Zi Ortodox\
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* f.f. # f\r\ frecven]\, f.r. # frecven]\ redus\

                     Decan,                                                         {ef catedr\, 

Prof. Dr. Pr. Nicolae ACHIMESCU                      Lect. Dr. Pr. Mihai VIZITIU

ANEXA NR. 2

Situa]ia înv\]\mântului seminarial

1. Seminarul Teologic „Cuvioasa Parascheva” – M\n\stirea Agapia
Eleve înscrise la începutul anului [colar 151 (121 la zi [i 30 la frecven]\

redus\). Au r\mas pân\ la sfâr[itul anului [colar 143 de eleve, din care 116 eleve
la zi [i 27 la frecven]\ redus\ (1 elev\, de la zi, a fost exmatriculat\; 4 eleve, de la
zi, au plecat, prin tranfer, la alte [coli; 1 elev\, de la frecven]\ redus\, a venit, prin
transfer, de la alt\ [coal\). Una dintre eleve, Cebotari Iuliana din clasa a XI-a,
este din Republica Moldova, ca bursier\ a MECT, prin Patriarhia Român\.

Au promovat anul [colar 143 de eleve (116 la zi [i 27 la frecven]\ redus\). Au
absolvit Seminarul (cu atestat [i bacalaureat) 24 de eleve.

2. Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe” – Boto[ani
Elevi înscri[i la începutul anului [colar 369 (231 la zi [i 138 la frecven]\

redus\). Au r\mas pân\ la sfâr[itul anului [colar 361 de elevi, din care 226 la zi [i
135 la frecven]\ redus\ (1 elev de la zi a fost exmatriculat; 4 elevi s-au retras – 1 de
la zi [i 3 de la frecven]\ redus\; 3 elevi de la zi s-au transferat la alte [coli). Din
totalul de 369 de elevi înscri[i, 6 au provenit din Republica Moldova, ca bursieri
ai MECT, prin Patriarhia Român\ (Onu Eugeniu – cl. a IX-a, Televca Anatol –
cl. a XI-a, Mari]oi Sergiu – cl. a XII-a, Dimine] Victor – cl. a XIII-a, Gînga
Marcel – cl. a XIII-a [i R\st\[anu Andrei – cl. a XIII-a).

Au promovat anul [colar 360 de elevi, 1 elev de la zi r\mânând repetent.
Au absolvit Seminarul 59 de elevi (30 de la zi cu atestat teologic [i bacalaureat,

iar 29 de la frecven]\ redus\ – 29 cu atestat teologic [i 25 [i cu bacalaureat).

3. Seminarul Teologic „Sf. Ioan Iacob” – Dorohoi
Elevi înscri[i la începutul anului [colar 136, iar la sfâr[itul anului s-au înre-

gistrat 137 de elevi (1 elev a venit, prin transfer, de la alt\ [coal\). Au promovat
anul [colar to]i cei 137 de elevi. Au absolvit Seminarul (cu atestat teologic [i

Teologie Practic\
27. Valu]\ 

Ghenadie
Rep. 
Moldova / 
moldovean

S-a adresat 
direct M.E.C. 
prin Ministerul 
Educa]iei [i 
{tiin]ei din R. 
Moldova

Cont 
propriu în 
lei

Studii 
aprofun-
date

I Zi Ortodox

Istoria [i filosofia religiilor
28. Dobrev Ivan 

Radev
Bulgaria / 
bulgar\

S-a adresat 
direct M.E.N.

Bursier al 
statului

Doctorat I Zi Ortodox
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bacalaureat) 26 de elevi. Din totalul de 137 de elevi, 3 au provenit din Republica
Moldova, ca bursieri ai MECT, prin Patriarhia Român\ (Demergi Sergiu – cl. a
XI-a, Buzu Gheorghe – cl. a XII-a, Tîrgoal\ Ion – cl. a XII-a).

4. Seminarul Teologic „Sf. Vasile cel Mare” – Ia[i

Elevi înscri[i la începutul anului [colar 237 (145 la profilul teologie, iar 92 la
profilul patrimoniu). Au r\mas pân\ la sfâr[itul anului 234 de elevi (2 elevi – 1
de la profilul teologie [i 1 de la patrimoniu – au fost exmatricula]i, iar 3 elevi au
fost transfera]i – 1 elev venit de la alt\ [coal\, prin transfer, iar 2 elevi pleca]i,
prin transfer, la alte [coli). Au promovat anul [colar 234 de elevi. Au absolvit
Seminarul (cu atestat [i bacalaureat) 44 de elevi (23 de la profil teologie [i 21 de
la profil patrimoniu). Din totalul elevilor înscri[i, 10 au provenit din Republica
Moldova, ca bursieri ai MECT, prin Patriarhia Român\ (Bobu Constantin – cl. a
IX-a, Lozovan Eugen – cl. a IX-a, Osoianu Marian – cl. a IX-a, Pitu[can Maria –
cl. a IX-a, Pl\m\deal\ Isae – cl. a IX- a, Râlea Ion – cl. a IX-a, Ciubuc Vasile –
cl. a X-a, Luchian Grigore – cl. a X-a, Castrave] Aurelian – cl. a XIII-a [i Vîscribov
Andrei – cl. a XIII-a), iar 1 din Ucraina (Iva[cu Dumitru – cl. a XI-a).

5. Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” – M\n\stirea Neam]

Au fost înscri[i la începutul anului [colar 374 elevi (159 la profil teologie
forma de înv\]\mânt zi, 135 profil teologie forma de înv\]\mânt frecven]\ redus\
[i 80 la profilul patrimoniu), dar au r\mas pân\ la sfâr[itul anului 350 de elevi (3
elevi – 1 profil teologie [i 2 de la patrimoniu – au fost exmatricula]i, 10 elevi – 3
de la patrimoniu [i 7 de la teologie, frecven]\ redus\ – s-au retras, iar 11 elevi au
plecat prin transfer, la alte [coli – 5 elevi de la profil teologie zi, 2 elevi de la
profil teologie frecven]\ redus\ [i 4 elevi de la profil patrimoniu).

Au promovat anul [colar 340 elevi, iar 10 elevi de la forma de înv\]\mânt
frecven]\ redus\ au r\mas repeten]i.

Au absolvit Seminarul (cu atestat [i bacalaureat) 54 de elevi (32 de la forma
de înv\]\mânt zi [i 22 de la frecven]\ redus\).

Din totalul elevilor înscri[i la începutul anului [colar, 12 au provenit din
Republica Moldova (11 ca bursieri ai MECT, prin Patriarhia Român\ [i 1 pe cont
propriu, dar cu aprobarea MECT), iar 9 din Ucraina (ca bursieri ai MECT, prin
Patriarhia Român\).

Elevi proveni]i din Republica Moldova: Dama[can V. Mihail, Eftodii V.
{tefan, Ia]co P. Ion, Surdu {t. Andrei – to]i în cl. a IX-a; Gavriliuc N. Vladimir,
Grecu A. Alexandru, Pînzaru E. Iurie, Rotaru B. Andrei, Spirin Al. Alexandru,
Tuchila N. Nicolae – to]i din cl. a X-a; Ra]\ I. Dumitru – cl. a XI-a; Gherman T.
Mihail – cl. a XII-a (pe cont propriu).

Elevi proveni]i din Ucraina : Popesku Gh. Ivan (Popescu Gh. Ion), Zmoshu I.
Heorhy (Zmo[u I. Gheorghe) – cl. a IX-a; Dyka Mykola (Dâc\ T. Nicolai) – cl. a
X-a; Bodyan V. Yevheniy (Bodean V. Evghenii), Habor Gh. Kristiyan (Gabor
Gh. Cristian), Ostafyuc V. Oleh (Ostafiuc V. Oleg), Pozhoha C. Heorhiy (Pojoga
C. Gheorghi) – cl. a XII-a; Muraru V. Ivan (Muraru V. Ion), Panchuk Al. Oleksandr
(Panciuc Al. Alexandru) – cl. a XIII-a.
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6. Seminarul Teologic „Sf. Împ\ra]i Constantin [i Elena” – Piatra Neam]

Elevi înscri[i la începutul anului [colar 134. Elevi r\ma[i pân\ la sfâr[itul
anului 129 (1 elev s-a retras, iar 4 elevi au plecat, prin transfer, la alte [coli). Au
promovat anul [colar 129 elevi. Au absolvit Seminarul (cu atestat [i bacalaureat)
29 de elevi. La acest Seminar au fost [colariza]i, prin Patriarhia Român\, ca
bursieri ai MECT, [i 2 elevi din Republica Moldova (Buzu Alexei – cl. a IX-a [i
Tiron Adrian – cl. a XII-a), ace[tia fiind cuprin[i în acela[i num\r (134) de elevi
înscri[i la începutul anului.

ANEXA NR. 3

Situa]ia corpului didactic la sfâr[itul anului universitar 2002/2003

Nr. 
crt.

Numele [i 
prenumele

Func]ia 
didactic\

Disciplina de studiu Doctor sau doctorand Limbi 
str\ine 

cunoscute

1. I.P.S. Daniel 
Ciobotea

Profesor dr. – 
Mitropolit al 
Moldovei [i 
Bucovinei

Teologie
Dogmatic\; Teologie 
[i practic\ pastoral\

Doctor în Teologie: 
Teologie [i spiritualitate 
cre[tin\. Raportul dintre 
ele [i situa]ia actual\

- francez\
- german\
- englez\

2. Pr. Achimescu 
Nicolae

Profesor dr. – 
Decan

Istoria [i filosofia re-
ligiilor

Doctor în Teologie: 
Des\vâr[irea omului în 
budism. Evaluare din per-
spectiv\ ortodox\

- francez\
- german\
- englez\

3. Pr. Chif\r 
Nicolae

Profesor dr. – 
Cancelar 
[tiin]ific

Istoria Bisericeasc\ 
Universal\

Doctor în Teologie: 
Sinodul VII ecumenic de 
la Niceea

- francez\
- german\

4. Popescu 
Emilian

Profesor dr. Bizantinologie Doctor în Teologie: Con-
tribu]ii la geografia istor-
ic\ a spa]iului 
balcano-dun\rean în sec. 
V-VIII

- francez\
- german\
- englez\
- italian\

5. Pr. Semen 
Petre

Profesor dr. Studiul Vechiului 
Testament

Doctor în Teologie: 
Înv\]\tura despre Sfânt [i 
sfin]enie în c\r]ile Vechiu-
lui Testament

- francez\
- italian\
- englez\

6. Sandu Ion Profesor dr. Elemente de chimie 
pentru conservare-
restaurare; Restaurare 
metal

Doctor în [tiin]e 
Chimice: Noi sisteme 
redox în conversia 
energiei

- rus\
- francez\ 
(elem.)

7. Musta]\ Maria Conferen]iar dr. 
– {ef catedr\

Elemente de bio-logie 
pentru conservare-
restaurare; Teoria 
general\ a conserv\rii 
[i restaur\rii; Muzeo-
logie [i legisla]ie; 
Practica de specialitate

Doctor în Biologie: Con-
tribu]ii la cunoa[terea [i 
combaterea coleopterelor 
d\un\toare din patrimo-
niul cultural na]ional

- englez\

8. Pr. Popa 
Gheorghe

Conferen]iar dr. 
– Prodecan

Moral\ cre[tin\ 
[i Spiritualitate 
ortodox\

Doctor în Teologie: 
Comuniune [i înnoire 
spiritual\ în contextul se-
culariz\rii lumii moderne

- francez\
- german\ 
(elem.)

9. Pr. Sava Viorel Conferen]iar dr. Teologie Liturgic\ Doctor în Teologie: Taina 
m\rturisirii [i riturile 
liturgicii actuale

- rus\
- englez\



320 TEOLOGIE {I VIA}|

10. Pr. Grigora[ 
Costachi

Conferen]iar dr. Catehetic\ [i Omilet-
ic\

Doctor în Teologie: Kerig-
ma apostolic\ în predica 
Sfântului Apostol Pavel

- rus\
- francez\

11. Pr. Te[u Ioan-
Cristinel

Conferen]iar dr. Moral\ cre[tin\ [i 
Spiritualitate orto-
dox\

Doctor în Teologie: 
Antropologia cre[tin\: 
Sinteza filocalic\

- francez\
- englez\

12. Melniciuc-
Puic\ Nicoleta

Conferen]iar dr. {tiin]a materialelor Doctor în Chimie: Sinteze 
de auxiliari cu structuri 
polare utiliza]i în prelu-
crarea pieilor

- francez\
- englez\

13. Pr. Vizitiu 
Mihai

Lector dr. –
{ef catedr\

Studiul Noului Testa-
ment

Doctor în Teologie: 
Filantropia divin\ [i 
Filantropia bisericeasc\ 
dup\ Noul Testament

- francez\

14. Protos. Merti-
cariu Vasile 
(Varlaam)

Lector drd. Patrologia [i literatura 
postpatristic\

Doctor în Teologie: 
Spiritualitatea [i istorie 
bizantin\ pe teritoriul 
României

- francez\

15. Pr. Petrraru 
Gheorghe

Lector dr. Misiologie [i ecu-
menism; Studiul 
Noului Testament; 
Moral\ cre[tin\ [i 
spiritualitate ortodox\

Doctor în Teologie: 
Ortodoxie [i Prozelitism

- francez\
- englez\

16. Pr. Vicovan 
Ioan

Lector dr. Istoria Bisericii Orto-
doxe Române

Doctor în Teologie: 
Activitatea filantropic\ a 
Bisericii în secolele al IV-
lea [i al V-lea. Modele [i 
criterii pentru activitatea 
filantropic\ a Bisericii 
Ortodoxe Române în tre-
cut [i ast\zi

- francez\
- german\

17. Pr. Barnea Al-
exandrel

Lector dr. Muzic\ bisericeasc\ 
[i ritual; Muzic\ 
bisericeasc\ [i no]iuni 
de liturgic\

Doctor în Teologie: Muz-
ic\ bisericeasc\ în Mold-
ova secolelor XIX-XX

- francez\

18. Pr. Sandu Dan Lector dr. Teologie Fundamen-
tal\, Dogmatic\ [i 
Simbolic\

Doctor în Teologie: Via]a 
[i cunoa[terea mistic\: 
Cre[tinism [i Islam în pri-
mele secole de coexisten]\

- englez\
- francez\

19. Pr. Melniciuc 
Puic\-Ilie

Lector drd. Studiul Noului 
Testament

Doctorand în Teologie: 
Utilizarea Vechiului Tes-
tament [i scrierile Sf. 
Luca

- francez\
- englez\

20. Cristescu 
Vasile

Lector drd. Teologie Dogmatic\, 
Fundamental\ [i Sim-
bolic\

Doctor în Teologie: 
Antropologia [i funda-
mentarea ei hristologic\ 
la W. Pannenberg [i 
Dumitru St\niloae

- german\
- francez\

21. Mândril\ 
Carmen-
Gabriela

Lector drd. Planning familial [i 
fenomene familiale; 
Asist. social\ a per-
soanelor de vârsta a 
treia; Asist. social\ a 
familiei [i copilului; 
Asisten]a social\ 
aplicat\

Doctorand în Sociologie: 
„Familia problem\” [i 
mijloace de interven]ie

- francez\
- englez\ 
(elem.)
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22. Bolocan 
Carmen-Maria

Lector dr. Catehetic\; Practica 
pedagogic\ (religie)

Doctor în Litere: Termi-
nologia religioas\ în lim-
ba român\

- francez\
- rus\
- spaniol\ 
(elem.)

23. Dominte 
Georgeta-
Meri[or

Lector drd. Studiul culorii. Cro-
matologie; Studiul 
desenului; Desen, cu-
loare, compozi]ie 
pentru icoan\- crea]ie

Doctorand în Ist. 
Filosofiei [i Filosofia [ti-
in]ei: Matila Ghyka [i fru-
mosul vizual (Repere în 
Istoria filosofiei [i a Arte-
lor plastice)

- francez\

24. Tudor 
Constantin

Lector drd. Tehnici artistice; Te-
hnici [i tehnologii ar-
tistice vechi; Tehnici 
vizuale contempo-
rane în art\

Doctorand în Filosofie es-
tetic\: Influen]a artei oc-
cidentale asupra artei 
postbizantine române[ti

- francez\
- englez\

25. Pr. Dinu 
Adrian

Lector drd. Formare duhovni-
ceasc\ [i practica li-
turgic\; Muzic\ 
bisericeasc\ [i no]iuni 
de liturgic\

Doctor în Teologie: 
Fecioara Maria în Teolo-
gia Sfin]ilor P\rin]i

- francez\
- englez\

26. Pr. Antistescu 
Ioan

Lector Drept bisericesc [i ad-
ministra]ie biseri-
ceasc\

27. Pr. Ni]\ 
Danielescu 
Daniel

Asistent drd. Istoria Bisericeasc\ 
Universal\; Istoria 
Bisericii Ortodoxe 
Române; Studiul 
Vechiului Testament

Doctorand în Istorie biser-
iceasc\: R\zboaiele dintre 
ru[i [i turci din sec. XVIII 
[i implica]ii asupra 
B.O.R. din Moldova

- francez\
- englez\

28. Prodan 
Gabriela

Asistent Anatomie artistic\ [i 
comparat\; Studiul 
desenului; Tehnic\ [i 
tehnologii grafice ve-
chi [i tradi]ionale pen-
tru carte-document

- francez\
- englez\

29. Mo[neagu 
Mina

Asistent Restaurare icoan\ 
lemn policrom. 
Metodologia de inter-
ven]ie; Documenta]ie 
de restaurare; Practi-
ca de specialitate

- italian\
- englez\ 
(elem)

30. Ardelean
Elena

Preparator Restaurare carte-doc-
ument. Metodologia 
de interven]ie. Docu-
menta]ie de restaurare

- francez\

31. Cojocea 
Bogdan

Preparator Tehnici [i tehnologii 
artistice vechi pentru 
icoan\-crea]ie

- englez\

32. Gavril Iuliana Preparator Desen geometric, 
proiectiv [i perspectiv\; 
Prelucrarea imaginii 
pe calculator; Practi-
ca de specialitate

- francez\
- englez\



322 TEOLOGIE {I VIA}|

              Decan,                                                       {ef catedr\,
Prof. Dr. Pr. Nicolae ACHIMESCU                      Lect. Dr. Pr. Mihai VIZITIU

ANEXA NR. 4

Personalit\]i din str\in\tate care au vizitat Facultatea de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” în anul universitar 2002-2003

• În perioada 12-16 octombrie 2002, a vizitat Facultatea de Teologie Orto-
dox\ „Dumitru St\niloae”, la invita]ia Înalt Prea Sfin]itului P\rinte Daniel, Prof.
Tristram Engelhardt jr., medic [i om de [tiin]\ american. Domnia sa a prezentat
studen]ilor de la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” o confe-
rin]\ de specialitate.

• În perioada 17-18 octombrie 2002, Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae” din Ia[i a avut fericitul prilej de a-l întâlni [i audia pe Dl Prof. Dr.
Heinrich Pompey, directorul Institutului de Cercet\ri din domeniul Asisten]ei
sociale a Universit\]ii „Albert Ludwig” din Freiburg, Germania. A sus]inut dou\
conferin]e: Filantropia în Noul Testament [i Istoria filantropiei cre[tine în R\s\rit
[i Apus, în primul mileniu.

Domnia sa a vizitat facultatea [i în perioada 15-17 aprilie 2003. În cadrul
acestei vizite a sus]inut conferin]a cu tema: Fundamentele biblice [i teologice ale
diaconiei filantropice.

• În perioada 28-31 octombrie 2002, Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae” a fost vizitat\ de P.C. Pr. Dr. Constantin Karaisaridis, cadru didactic la
catedra de Teologie Liturgic\ de la Facultatea de Teologie a Universit\]ii
„Aristotel” din Tesalonic, Grecia. Programul P.C. Pr. Dr. Constantin Karaisaridis
a cuprins patru conferin]e: M\rturisirea ca tain\ a izb\virii de p\cat; Încerc\ri
de reînnoire liturgic\ în Biserica Ortodox\ Român\; Martiriul, experien]\ con-
tinu\ a Bisericii de-a lungul timpului; Via]a liturgic\ în parohie.

• Domnul Alex Kinnet, din Belgia, restaurator de icoane [i colaborator al
Patriarhiei Ecumenice [i al Centrului de restaurare al Sfântului Munte Athos,
Grecia, a sus]inut la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din
Ia[i, în perioada 3-14 martie 2003, o serie de cursuri [i seminarii cu studen]ii în
Teologie [i Patrimoniu Cultural, la invita]ia Institutului Ecumenic „Sf. Nicolae”
din Ia[i.

• Prof. Dr. Helmut Hoping, titularul catedrei de Dogmatic\ [i {tiin]a Litur-
ghiei de la Facultatea de Teologie a Universit\]ii „Albert Ludwig” din Freiburg –
Germania a vizitat Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” în
perioada 21-28 martie 2003.

33. Pr. Nica 
Emilian

Asistent Practica liturgic\ - englez\

34. Teodorescu 
Afrodita

Lector Elemente de art\ [i ar-
hitectur\ bisericeasc\; 
Art\ cre[tin\ eclesial\

Doctor în Istorie: Am-
prenta politic\ [i reali-
tatea artistic\ în plastica 
postbelic\ ie[ean\

- francez\
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Conferin]ele sus]inute de Prof. Dr. Helmut Hoping sunt în num\r de trei.
Acestea au fost: Roadele celui de al II-lea Conciliu de la Vatican. Desideratele [i
realitatea Liturghiei reînnoite; Simbolica [i pragmatismul credin]ei. Însemn\-
tatea Liturghiei pentru teologie; Cum vorbim azi despre moartea lui Hristos?
Moartea lui Iisus Hristos ca esen]\ a credin]ei cre[tine.

• Directorul proiectului „Gatehouse” din Oxford, Marea Britanie, Andrew
Smith (Director de proiect) [i Len Hooper (student – Asisten]\ Social\) au petrecut
o s\pt\mân\ în România în luna mai 2003. Scopul vizitei lor a fost de a analiza
posibilitatea ca studen]i români la asisten]\ social\, deci [i studen]ii din cadrul
Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i, s\ participe la stagii
de preg\tire în Marea Britanie. Proiectul are ca scop reabilitarea tinerilor depen-
den]i de droguri, alcool etc. [i implicarea voluntar\ a studen]ilor în aceast\ ac]iune.

• Prof. Britta Hauger [i Prof. Jon Grimsttadt de la Universitatea din
Trondheim-Norvegia, Colegiul de {tiin]e ale Educa]iei – parteneriat pe linie de
asisten]\ social\ cu Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” Ia[i.

• Cu ocazia Simpozionului organizat de Mitropolia Moldovei [i Bucovinei în
colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i:
P\rintele Dumitru St\niloae, teolog al Ortodoxiei ecumenice în ziua de 13
octombrie, a avut loc un ciclu de comunic\ri sus]inute de P.F. Hristodoulos,
Arhiepiscopul Atenei [i Primatul întregii Grecii: Via]a, darul lui Dumnezeu.
Teologia [i bioetica.

• Cu acela[i prilej Doamna Lidia St\niloae a sus]inut comunicarea: Rela]iile
dintre P\rintele Dumitru St\niloae [i personalit\]i contemporane.

ANEXA NR. 5

Bursieri în str\in\tate în anul universitar 2002-2003

În anul universitar 2002-2003 au studiat în str\in\tate urm\torii:
• Ailenei Sorin-Gabriel – Luvain/Belgia
• Apetri Ionu] Marius – Oxford/Anglia
• Pr. Acatrinei Mitru] – Atena/Grecia
• Corduneanu Iulia – Holly Cross/S.U.A.
• Pr. Coroam\ Gabriel C\t\lin – Freiburg/Germania
• Cr\ciun Daniela – Nürnberg/Germania
• Grosu Marian – Sorbona/Fran]a
• Ila[ P. Paula – Louvain/Belgia
• Stavarachi Ionu] Bogdan – Germania
• Pr. Mera Ioan – Paris/Fran]a
• Mîr[anu Drago[-Gabriel – Nijmegen/Olanda
• Munteanu {tefan – Roma/Italia
• R\zvan Porumb – Cambridge/Anglia
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ANEXA NR. 6

Rezultatele ob]inute la olimpiade [colare [i alte concursuri [colare

- Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Cuvioasa Parascheva” – M\n\stirea
Agapia, Neam]

La Dogmatic\, faza na]ional\, eleva Rotariu Ana-Maria (XIII) a ob]inut un
merituos loc II, iar la clasa a XII-a elevele Bosac Alina [i Vrînceanu Ana-Maria
au ob]inut men]iune (Bosac Alina – men]iunea I).

La limba francez\, faza jude]ean\, eleva Costinescu Andreia (X) a primit
men]iune.

De asemenea, corul a ob]inut locul I la faza jude]ean\ iar revista [colii a
primit locul I la faza pe jude] [i premiul de laureat la faza na]ional\.

La limba [i literatura român\, faza jude]ean\, de[i nu au ob]inut premiu,
rezultatele au fost mul]umitoare: Buhnil\ Theodora (X) – 8,15 [i Hrimiuc
Ramona (X) – 7,55.

- Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” – Boto[ani
Faza jude]ean\
Limba greac\:
1. Trufin Marius (clasa a XI-a) – 9,55 – admis pentru faza na]ional\
2. M\tase Alexandru (clasa a X-a) – 9,30 – admis pentru faza na]ional\
3. Ferme[anu Andrei (clasa a XII) – 9,30 – admis pentru faza na]ional\
4. Pl\cint\ Bogdan (clasa a IX-a) – 9,00 – admis pentru faza na]ional\
5. Sofa Andrei (clasa a IX-a) – 8,75 

Istorie:
Domnite Florin (clasa a X-a) – 9,20 – admis pentru faza na]ional\

Filosofie:
Frumosu Bogdan (clasa a XII) – 8,37

Psihologie:
Domnite Florin (clasa a X-a) – 8,00

Faza na]ional\:
Limba greac\:
1. Trufin Marius (clasa a XI-a) – Locul I
2. M\tase Alexandru (clasa a X-a) – Locul I
3. Ferme[anu Andrei (clasa a XII) – Locul I
4. Pl\cint\ Bogdan (clasa a IX-a) – Men]iune

Dogmatic\:
1. Chi[cari Ilie (clasa a XIII-a) – Men]iune
2. Gânju Adrian (clasa a XII-a) – 8,95 – Men]iune
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Istoria Bisericii Ortodoxe Române:
Neculai George Daniel (clasa a XII-a) – 8,95 Men]iune

- Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi” – M\n\stirea Neam]
Olimpiada pictur\:
1. Nechifor George Alexandru, cl. a XI-a – premiul I
2. Laz\r Radu Alexandru, cl. a X-a – premiul I

Olimpiada limba latin\:
1. Radu Ioan Lucian, cl. a IX-a – premiul special

Olimpiada religie:
Dogmatic\ – Don]u Cristinel, cl. a XII-a – men]iune
I.B.O.R. – Z\bav\ Marius, cl. a XIII-a – men]iune

Olimpiada na]ional\ arte vizuale [i istoria artelor:
1. Nechifor George Alexandru, cl. a X-a – premiul special

Icoana din sufletul copilului, Sibiu 2002:
1. Mandici Constantin, cl. a X-a – premiul I
2. Laz\r Radu Alexandru, cl. a X-a – premiul II
3. Nechifor George Alexandru, cl. a X-a – premiul II
4. Rotaru Alexandru, cl. a IX-a – premiul III
5. Mihoc George, cl. a IX-a – premiul III

Premii speciale:
• Iconografie: Funda]ia „Arta” Constan]a – Nechifor George Alexandru, cl. a

XI-a – premiul II
• Icoane pe lemn: Arhiepiscopia Tomisului – Laz\r Radu Alexandru, cl. a X-a –

premiul II

Olimpiade interna]ionale:
Les Olympiades 2002 de la Francophonie de la Culturre et des Arts – Radu

Alexandru Laz\r, cl. a X-a – Marele premiu

- Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi
S-au înregistrat rezultate bune la examenele de absolvire, ca [i men]iuni la

diferite olimpiade pe discipline la fazele locale [i na]ionale (Religie – Dogmatic\).

- Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Împ\ra]i Constantin [i Elena” –
Piatra Neam]

Premiul I – Motrea Alexandru, cl. a X-a, Concursul de cultur\ general\ „{t.
Procopiu” Piatra Neam], 19.01.2003;

Premiul III – Barna Mihai Doru, cl. a XI-a, Concursul de cultur\ general\
„{t. Procopiu” Piatrra Neam], 19.01.2003;

Premiul I – Corul „Imperialii” – Concursul na]ional de muzic\, etapa jude-
]ean\, Piatra Neam], 06.03.2003;
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Premiul I – Corul „Imperialii” – Concursul na]ional de muzic\, etapa zonal\,
Piatra Neam], 23.03.2003;

Premiul special – Corul „Imperialii” – Concursul na]ional de muzic\, etapa
na]ional\, Piatra Neam], 24.04.2003;

Premiul II – Corul „Imperialii” – Concursul na]ional de muzic\, etapa na]io-
nal\, Piatra Neam], 24.04.2003;

Premiul I – Revista „Lumin\ lin\” – Concursul de jurnalism [i reviste
[colare, etapa jude]ean\, Piatra Neam], 15.05.2003;

Titlul de laureat – Revista „Lumin\ lin\” – Concursul de jurnalism [i reviste
[colare, etapa na]ional\, Bucure[ti, 2003;

Diplom\ pentru participarea la tab\ra na]ional\ a revistelor [colare, Muscel,
2003.

- Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” – Ia[i
Na]ionale:
Greac\: 
Grigore George, cl. a IX-a – premiul II
Pav\l Petru, cl. a IX-a – premiul I
Chelaru Adrian, cl. a XI-a – premiul III

Latin\:
Carcea Nicu[or, cl. a IX-a – premiul special

Pictur\ icoan\:
Voicu Bogdan, cl. a XIII-a – premiul II
Pavel Marius, cl. a XI-a – men]iune

Dogmatic\:
M\riu]\ Silviu, cl. a XIII-a – men]iune

Zonale, interjude]ene:
Muzic\ psaltic\: 
Basileus, premiul II – cor 45 persoane
Basileus, premiul I – cor 12 persoane
Florea Adrian, cl. a XII-a – premiul I – soli[ti
Hrestic Nechifor, cl. a XII-a – premiul I – soli[ti

Icoana din sufletul copilului, Constan]a, 2003:
D\nil\ Tudor, cl. a XIII-a – premiul I
Popescu Oana, cl. a XIII-a – premiul Arhiepiscopiei

Tab\ra „P. C\prioarei”:
Vieriu Gabriela – 2 premii speciale

Jude]ene:
Greac\: 
Grigore George, cl. a IX-a – premiul I



327VIA}A BISERICII

Pav\l Petru, cl. a IX-a – premiul II
Lucinschi R\zvan, cl. a IX-a – men]iune
Chelaru Adrian, cl. a XI-a – men]iune

Latin\: 
Carcea Nicu[or, cl. a IX-a – premiul III

Istorie: 
Chelaru Adrian, cl. a XI-a – premiul II

Chimie: 
Filipescu Bogdan, cl. a X-a – premiul II

Concursul „Petru Poni”
Ed. fizic\:
S\voaia Sebastian, cl. a X-a – premiul II la s\ritur\ în lungime
Bogus Ilie, cl. a XI-a – premiul III cros

Biblioteca Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei

Biblioteca Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei are trei sec]ii: Sec]ia Istoric\
(vechea bibliotec\ a Mitropoliei), Biblioteca Ecumenic\ „Dumitru St\niloae” [i
Sec]ia „Studium”.

Activitatea desf\[urat\ la Biblioteca Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei s-a
înscris pe urm\toarele coordonate: completarea [i dezvoltarea fondurilor; prelu-
crarea computerizat\ a documentelor în vederea complet\rii [i dezvolt\rii bazei
de date, pentru toate cele trei sec]ii ale Bibliotecii (Biblioteca „Dumitru St\niloae”,
Sec]ia „Studium”, Sec]ia Istoric\); exploatarea bazei de date (servirea infor-
ma]iilor bibliografice); înscrierea [i deservirea cititorilor; conservarea fondurilor;
schimb interna]ional de publica]ii; exploatarea copiatorului [i alte activit\]i.

Completarea fondurilor Bibliotecii Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei s-a
realizat pe trei c\i: cump\r\turi, dona]ii [i schimb de publica]ii. 

S-au cump\rat c\r]i din fondurile alocate lunar de Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei.

Fondurile bibliotecii s-au îmbog\]it cu dona]ii substan]iale de la: Michelline
[i Eugen Cosinschi (Lausanne – Elve]ia), Protos. Constantin Chiril\ (New York),
Pr. Vasile Iorgulescu (Strasbourg), Prof. Alex Kinet (Belgia), Assoc. des Amis de
Sources Chretiennes – Paris, Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” [i Editura Trinitas.

Schimbul de publica]ii s-a realizat cu 22 de parteneri, din opt ]\ri, pentru care
am trimis revista Teologie [i Via]\.

În anul 2003 au intrat în fondurile Bibliotecii Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei un num\r de 3.767 vol., din care 3264 c\r]i [i 493 periodice. 

Fondul total existent la sfâr[itul anului 2003 este de 90.420 volume, par]ial
prelucrate informatizat în programul CDS/ISIS PASCAL.
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Re]eaua de calculatoare a Bibliotecii Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei este
constituit\ din 5 sta]ii de lucru pentru bibliotecari [i 2 terminale pentru consul-
tarea bazei de date pentru studen]i (1 la Biblioteca Ecumenic\ „Dumitru St\niloae”
[i 1 la Sec]ia „Studium”).

Pe parcursul anului 2003, s-au înscris un num\r de 147 cititori (studen]i,
profesori, masteranzi, doctoranzi [.a.) [i s-au acordat 97 de vize.

Frecven]a cititorilor a fost de 53.000, fiind consultate 75.263 volume.
Cititorii au beneficiat de peste 50 de bibliografii tematice, pe suport clasic [i

prelucrate informatizat, pentru care s-au f\cut list\ri la imprimant\, în func]ie de
solicit\ri.

Cititorii au acces, în s\lile de lectur\, între orele 9.00-14.00 [i 15.00-20.00.
Pentru cei care au solicitat, s-au executat, contra cost, copii xerox.
S-a continuat colaborarea cu Biblioteca Na]ional\ a României la elaborarea

Catalogului c\r]ilor str\ine intrate în bibliotecile din România [i Repertoriul
periodicelor str\ine intrate în bibliotecile din România, pentru care s-au semnalat
78 de titluri periodice [i 2.500 titluri pentru c\r]i.

S-a început verificarea fondului prelucrat al bibliotecii, conform regulamen-
telor impuse prin Legea bibliotecilor, nr. 334, art. 40, alineatul 8c, publicat în
Monitorul Oficial al României, anul 14, 2002, nr. 422, din 11 iunie.

În anul 2003 s-a verificat fondul de la Biblioteca Ecumenic\ „Dumitru
St\niloae” [i s-a început la Sec]ia „Studium”.

S-a continuat ac]iunea de igienizare [i restaurare a c\r]ilor de patrimoniu, în
colaborare cu Centrul „Resurrectio” al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei [i s-au
dat la legat c\r]i care erau deteriorate. 

În anul 2003, Biblioteca Ecumenic\ „Dumitru St\niloae” a intensificat com-
pletarea Fondului documentar „Dumitru St\niloae”, în care s-au adunat materiale
documentare de [i despre marele teolog al Ortodoxiei contemporane.

Cu ocazia anivers\rii centenarului Dumitru St\niloae, biblioteca a organizat
o expozi]ie de carte la Sala Coloanelor a Sec]iei „Studium”, în care au fost pre-
zentate via]a [i opera academicianului Dumitru St\niloae ilustrat\ în carte,
coresponden]\ [i fotocopie. Expozi]ia a fost intitulat\ „Întâlnire cu Dumnezeu”.

Au fost expuse, al\turi de c\r]ile din bibliotec\, lucr\ri din biblioteca
personal\ a Înalt Prea Sfin]itului Daniel, P.C. Pr. Consilier Mihai Vizitiu, Lect.
Vasile Cristescu [i Dl D\nu] M\n\stireanu, precum [i trei scrisori adresate de Pr.
Dumitru St\niloae, Înalt Prea Sfin]itului Daniel, în perioada în care se afla la
studii pentru doctorat.

Un catalog al expozi]iei a fost pus la dispozi]ia vizitatorilor.
Vernisarea expozi]iei s-a f\cut în prezen]a Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit

Daniel [i P.F. Hristodoulos, Arhiepiscop al Athenei [i al întregii Elade, înso]i]i de
ierarhi din ]ar\ [i din Grecia, care au semnat în cartea de onoare a bibliotecii.

Ne-am bucurat, de asemenea, de onoranta prezen]\ a Dnei Lidia St\niloae,
fiica p\rintelui Dumitru St\niloae, înso]it\ de fiul domniei sale, Dl Horia Dumitra[
Ionescu.

În ziua de 14 octombrie 2003, Biblioteca Ecumenic\ „Dumitru St\niloae” a
primit din partea Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Daniel distinc]ia de „Meritul
Dumitru St\niloae” [i medalia jubiliar\.
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Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Daniel, 22 de lucr\ri din
fondul „Dumitru St\niloae” au fost împrumutate Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Patriarhul Justinian” din Bucure[ti, pentru expozi]ia organizat\ cu prilejul Con-
gresului Interna]ional dedicat P\rintelui Dumitru St\niloae.

În luna octombrie 2003 s-au comemorat 330 de ani de la na[terea domni-
torului Dimitrie Cantemir. Biblioteca a întâmpinat acest eveniment cu expozi]ia
„Dimitrie Cantemir, principe român [i domn european”, organizat\ la Sala Gotic\ a
M\n\stirii „Sf. Trei Ierarhi”.

În aceea[i sal\ a fost organizat\ [i expozi]ia „Cazania lui Varlaam”.
Pentru organizarea acestor expozi]ii am colaborat cu institu]ii similare locale

[i na]ionale.
Am încercat s\ relief\m cele mai semnificative realiz\ri ale echipei de

bibliotecare 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\ [i s\
ofere un climat optim de studiu.

Bibliotecar coordonator,
                                                                               Cristina MURARU 

Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” – Ia[i

Cursuri de limb\ [i educa]ie comunitar\

1. Curs intensiv de limb\ englez\ pentru lucr\tori ai Bisericilor din Centrul [i
Estul Europei [i din Asia Central\, co-finan]at de Consiliul Ecumenic al Bi-
sericilor, Geneva, în perioada 17 martie-26 mai 2003. Au participat 14 studen]i
din 9 ]\ri. Directorul de Studii al cursului a fost Dl Roger Dimitrie Livesey, îm-
preun\ cu doi profesori invita]i din Anglia, Deborah Gillanders [i Esther Harrison.

2. Curs de limb\ englez\ pentru încep\tori, în folosul personalului Centrului
eparhial, în perioada 20 octombrie 2003-20 februarie 2004, desf\[urat în spa]iile
Institutului Ecumenic. Cursul este predat de Roger Dimitrie Livesey [i coordonat
administrativ de Dl George Colibaba, referent.

3. Cursuri de calificare în meseriile de buc\tar, osp\tar, camerist [i recep-
]ioner în folosul personalului unor m\n\stiri: Varatec, Micl\u[eni, Dur\u, Galata,
precum [i a personalului de la Centrul eparhial.

Invita]i din str\in\tate

1. Andrew Smith (Project Director) [i Len Hooper (student – Asisten]\
Social\) au petrecut o s\pt\mân\ în România în luna mai 2003, din partea
organiza]iei Gatehouse, Oxford. Scopul vizitei lor a fost de a analiza posibilitatea
ca studen]i români la asisten]\ social\ s\ participe la stagii de preg\tire [i
schimburi de experien]\ în Marea Britanie.

2. Pastorul Benjamin Lundgvist, Biserica Luteran\ din Suedia, cu un grup de
7 elevi cu deficien]e u[oare [i un asistent social, în schimb de experien]\ [i
cunoa[tere a realit\]ilor române[ti în materie de asisten]\ social\.
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3. Prof. Helmut Hoping de la Universitatea din Freiburg, oaspetele Institu-
tului Ecumenic „Sf. Nicolae” care a conferen]iat la Facultatea de Teologie „Dumitru
St\niloae” din Ia[i, pe urm\toarele teme: Roadele celui de-Al doilea Conciliu
Vatican. Dezideratele [i realitatea liturghiei reînnoite, Cum vorbim azi despre
moartea lui Hristos? Moartea lui Iisus Hristos ca esen]\ a credin]ei cre[tine [i
Simbolica [i pragmatismul credin]ei. Însemn\tatea liturghiei pentru teologie.

4. Profesorii Brith Hauger [i Jon Grimstat de la Sor Trondelag University
College, Trondheim, Norvegia, în perioada 13-21 octombrie 2003, cu scopul
vizit\rii Centrelor de plasament din Ia[i, unde vor desf\[ura practica 3 studen]i
norvegieni în perioada februarie-mai 2004, în cadrul mobilit\]ilor de studen]i
dintre cele dou\ universit\]i. Doi studen]i români vor desf\[ura aceea[i activitate
în Norvegia, timp de 8 s\pt\mâni în prima jum\tate a anului 2004, în cadrul
programului Linking up, sponsorizat de Guvernul Norvegiei.

5. Dl Alex Kinnet, economist [i restaurator, a desf\[urat un program de 10
zile de cursuri [i lucr\ri practice la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae” din Ia[i, sec]ia Restaurare-Conservare [i la Centrul de restaurare mi-
tropolitan „Ressurectio”, în perioada 4-14 martie 2003.

6. Prof. Dr. Anthony Cernera, Eminen]a Sa, Cardinalul Thomas Spidlik [i Prof.
Marko Rupnik, de la Universitatea Romano-Catolic\ Sacred Heart, Fairfield,
Statele Unite ale Americii [i, respectiv, Centrul Aletti, Roma, cu ocazia conferirii
titlului de Doctor honoris causa al Universit\]ii Sacred Heart Înalt Prea Sfin]iei
Sale Dr. Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei.

7. Grup de gr\dinari sco]ieni în cadrul programului de amenaj\ri horticole [i
gr\din\rit a centrelor de odihn\ din eparhie To see a flower, în luna martie 2003.

8. Rev. Ian Randall, Anglia, vizit\ pastoral\ în luna august, 2003, în cadrul
unui program sabatic, pentru cunoa[terea ortodoxiei române[ti.

9. Rev. Andrew Botwright, Skipton, Anglia, un stagiu de 5 zile, program sa-
batic de documentare, pentru cunoa[terea Ortodoxiei române[ti.

Burse în str\in\tate

1. Protos. Paisie Teodorescu, secretar eparhial, stagiul de limb\ englez\, în
perioada 1 septembrie - 6 decembrie 2003, la Community of the Resurrection,
Mirfield-Leeds, Anglia.

2. Pr. Narcis Axinte, coordonator de programe la Institutul Ecumenic „Sf.
Nicolae”, burs\ de masterat în teologie la Institutul Ecumenic de la Bossey,
Elve]ia, 1 octombrie 2003-1 iunie 2004.

3. Dl. Cristian Petru R\d\[anu, realizator de programe la Radio TRINITAS,
burs\ de Studii aprofundate în teologie la Institutul Ecumenic de la Bossey,
Elve]ia, 1 octombrie 2003 - 1 februarie 2004.

4. Dra Claudia Elena Siomionescu, student\ în Asisten]\ Social\ la Facul-
tatea de Teologie „Dumitru St\niloae” din Ia[i, stagiu de preg\tire asisten]\ social\,
10 septembrie-6 decembrie 2003, la Sor Trondelag University College, Faculty
of Social Work and Higher Education, Trondheim, Norvegia.

Schimburi ecumenice [i programe misionare

1. S\pt\mâna de rug\ciune pentru unitatea cre[tinilor s-a organizat în toat\
lumea cre[tin\, în perioada 18-25 ianuarie. Anul acesta tema de medita]ie a fost



331VIA}A BISERICII

„Noi avem aceast\ comoar\ în vase de lut” (II Cor. 4, 7). Octava de rug\ciune s-a
deschis sâmb\t\, 18 ianuarie, la Catedrala „Sf. Gheorghe” a Mitropoliei Moldovei
[i Bucovinei [i s-a încheiat sâmb\t\, 25 ianuarie, la Catedrala romano-catolic\.

2. Pelerinaj de documentare în Turcia: „Pe urmele Sf. Ap. Pavel” în folosul
Corpului profesoral al Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din
Ia[i, în perioada 9-23 februarie 2003. Au fost vizitate locuri înc\rcate de istorie [i
spiritualitate cre[tin\, spa]ii de interferen]e culturale [i religioase precre[tine, unde
vestigiile cre[tine transmit umbra gloriei de alt\ dat\: Efes, Hierapolis, Capadochia,
Niceea, Constantinopol.

3. Turneu de muzic\ sacr\ în Danemarca, programul ecumenic [i cultural
intitulat „Laudate Dominum – turneu de muzic\ sacr\”, în perioada 30 martie-11
aprilie 2003. Programul s-a desf\[urat la invita]ia parohiilor Ikast [i Haderslev,
cu participarea corului „Mira” al Bisericii „Sf. Nicolae Domnesc”. Corul a sus-
]inut un num\r de [apte concerte. Scopul a fost de a contribui la o mai bun\ cu-
noa[tere, prin intermediul muzicii [i icoanei, a frumuse]ilor Ortodoxiei române[ti.
Este un prim proiect prin care se dore[te punerea în valoare a bog\]iei spirituale a
cre[tinismului din aceste locuri. În sprijinul promov\rii programelor au fost
distribuite bro[uri de prezentare a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei [i a ora-
[ului Ia[i, precum [i dou\ CD-uri cu piesele muzicale interpretate de corul „Mira”.

4. Turneu de muzic\ sacr\ în Olanda. Sub aceea[i denumire, „Laudate Do-
minum – turneu de muzic\ sacr\”, la invita]ia unor parohii din mai multe ora[e,
precum [i a dou\ Centre pentru b\trâni din Olanda, în perioada 6-17 septembrie
2003, corul „Mira” a sus]inut num\r de [ase concerte în parohii literane, catolice
[i vechi-catolice din cinci ora[e olandeze, respectiv Amersfoort, Deventer, Vlaar-
digen, Culemborg [i Amsterdam, dou\ concerte în Centre de b\trâni din Deventer
[i Utrecht [i un concert la Parohia Ortodox\ Român\ „Sf. Ecaterina” din Bruxelles.

5. Seminarul „Stories and Signs of Hope in Cinema”, organizat în cooperare
cu Institutul Cultural-Misionar TRINITAS. Au participat speciali[ti în arta
cinematografic\ din ]ar\ [i str\in\tate, lucr\rile având loc în spa]iile Institutului
Ecumenic „Sf. Nicolae”, precum [i la dou\ cinematografe din Ia[i. Scopul acestuia
a fost de a propune o educa]ie prin filmul cre[tin în contextul orient\rii „celei de-a
[aptea arte” spre secularizare.

Programe sociale

1. Pelerinaj la Sf. Munte Athos, în folosul monahilor de la Sf. M\n\stire
Sih\stria, martie 2003. Transportul [i organizarea au fost asigurate de c\tre Insti-
tutul Ecumenic.

2. Program cultural-pastoral pentru vârsta a treia, partea I, 1 noiembrie 2003,
cu participarea a 22 de b\trâni de la dou\ C\mine de b\trâni din Ia[i, precum [i
din parohii, cu finan]are din partea Institutului Ecumenic „Sf. Nicolae” [i parohia
anglican\ din Windsor, Anglia. Grupul de b\trâni a participat la Hramul Casei de
odihn\ [i Pelerinaj „Sf. Cosma [i Damian”, B\l]\te[ti, a avut o întâlnire cu Maica
Stare]\ a M\n\stirii Varatec, au vizitat Centrul de b\trâni „Cuvioasa Nazaria” [i
au audiat un program cultural-religios oferit de elevele Seminarului Teologic
„Cuvioasa Parascheva”, Agapia.
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3. Program cultural-pastoral pentru vârsta a treia, partea a II-a, de ziua
Sfântului Andrei, 30 noiembrie 2003. Au luat parte un num\r de 45 de persoane
din dou\ C\mine pentru b\trâni [i din câteva parohii din Ia[i. Traseul a inclus
participarea la Sf. Liturghie de la M\n\stirea Micl\u[eni, un prânz festiv, un
program religios-cultural la Centrul S\pt\mânal pentru B\trâni „Sf. Ilie” de la
M\n\stirea Micl\u[eni oferit de corul „Mira” [i vizit\ la M\n\stirea V\ratec.

Director,           y
Pr. Lect. Dr. Dan SANDU

Sectorul Monumente

I. Activitatea sectorului monumente în cadrul Centrului eparhial Ia[i

I.1. Activitatea Centrului de conservare [i restaurare „Resurrectio” 

A. Organizare 
• Sec]ia restaurare icoane pe suport de lemn [i lemn policrom; 
• Sec]ia restaurare carte veche rar\. 

B. Personalul 
Colectivul este coordonat de c\tre un manager [i un consilier [tiin]ific [i este

compus din 7 restauratori, din care 6 sunt angaja]i cu norm\ întreag\, 1 angajat
cu o jum\tate de norm\. 

Activit\]i de restaurare [i conservare 
• Iconostase – 2; 
• Documenta]ii pentru conservare – restaurare; 
• Mobilier bisericesc – 1; 
• Mobilier bisericesc din nou – 5; 
• Icoane – 4; 
• Restaurare-conservare carte – 19; 
• Decora]ii murale – Proiect de conservare-restaurare. 

Alte activit\]i 
• Fotografierea bunurilor de patrimoniu susceptibile a face parte din

Patrimoniul Cultural Na]ional la Protopopiatul II Ia[i; 
• Perspective de colaborare – Karl Heintz Scholtz, Germania, [i Barbara

Carter, S.U.A.; 
• Seminarii, simpozioane – 6 lucr\ri publicate. 
Prin activitatea Centrului s-au redus cheltuielile Centrului eparhial. 

I.2. Activitatea centrului mitropolitan de cercet\ri T.A.B.O.R. 

Num\r angaja]i cu baz\ – 4 
În anul 2003, colectivul Centrului Mitropolitan de Cercet\ri T.A.B.O.R a fost

implicat în rezolvarea mai multor grupe de lucr\ri: 
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Cercetare [tiin]ific\: granturi de cercetare asupra patrimoniului cultural [i
natural MECT, CNCSIS – 2; 

Lucr\ri de expertizare, inventariere [i conservare: 
• Iconostas [i mobilier apar]inând M\n\stirii Golia 
• pictura mural\, iconostase a 6 biserici monument istoric (M\n\stirea Mamul –

Vâlcea, Bis. „Sf. Nicolae Vâlcea”, Bis. Drobote[ti – Teleorman, Bis. „Sf. Voievozi”
– Bac\u, Bis. St\ne[ti – Vâlcea, Catedrala – Tulcea); 

• Iconostas Bis. Poieni Ia[i; 
• 29 de buletine de analiz\/atestat de calitate cear\ pentru Fabrica de lumân\ri

al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei; 
• Inventarierea a 300 de piese textile apar]inând Catedralei mitropolitane; 
• Expertizarea [i clasarea 70 piese textile apar]inând Catedralei mitropolitane. 

C. Publica]ii 
- 2 c\r]i de specialitate (finan]ate M.E.C.T); 
- 12 lucr\ri [tiin]ifice publicate. 

D. Organizare manifest\ri [tiin]ifice – 1 

E. Particip\ri la manifest\ri [tiin]ifice (simpozioane, seminarii interna]ionale
[i na]ionale) - 9 

F. Participare la competi]ii de finan]are proiecte promovate de c\tre ANSTI,
CNCSIS, Uniunea European\ – 5 

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

I.3. Activitatea Serviciului de proiectare 

Serviciul de proiectare a elaborat un num\r de 15 proiecte, din care 5
proiecte de construc]ii necesare lucr\rilor Centrului eparhial [i 10 proiecte pentru
construirea de noi biserici în parohiile foarte s\race care nu au l\ca[uri de cult. 

 
I.4. Activitatea Serviciului tehnic 

Mitropolia Moldovei [i Bucovinei a avizat în cursul anului 2003 un num\r de: 
• 24 documenta]ii pentru construirea de noi l\ca[uri de cult (din care 7 în

jude]ul Ia[i, 9 în jude]ul Boto[ani [i 8 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. 
O activitate important\ în cadrul Serviciului tehnic a fost aceea de verificare

a situa]iilor de lucr\ri depuse de firmele de construc]ii care au încheiat contracte
cu Mitropolia Moldovei [i Bucovinei. 

Serviciul tehnic a solu]ionat un num\r de 393 adrese, ob]inându-se 19 avize
de la Ministerul Culturii [i Cultelor – Secretariatul de Stat pentru Culte, 9 avize
de la Ministerul Culturii [i Cultelor – Direc]ia Monumentelor Istorice, 5 avize de
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la Comisia de Pictur\ Bisericeasc\ din cadrul Administra]iei Patriarhale, cât [i
alte avize de la prim\rii, consilii jude]ene [i alte institu]ii ale statului. 

A verificat modul de execu]ie [i calitatea lucr\rilor executate la Centrul de
Diagnostic [i Tratament „Providen]a I”, A[ez\mântul socio-caritativ „Providen]a
II”, 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 privind normele de
protec]ie a muncii [i P.S.I. prin efectuarea lunar\ a instructajelor în toate sub-
unit\]ile Centrului eparhial Ia[i. 

 
I.5. Activitatea de execu]ie

I.5.1. Echipa „Me[terul Manole” 
Echipa format\ din 24 muncitori în cursul anului 2003 a executat, în regie

proprie, lucr\ri de construc]ii, realizând o economie la manoper\ [i reducând în
acela[i timp cheltuielile Centrului eparhial. 

 I.5.2. Atelierul de confec]ii metalice Golia
Echipa format\ dintr-un num\r de 4 muncitori a executat, în regie proprie,

lucr\ri la un num\r de 10 obiective. 
Prin realizarea de confec]ii metalice în regie proprie s-a realizat o economie

substan]ial\, reducându-se în acela[i timp [i cheltuielile la manoper\

I.5.3. Atelierul de tâmpl\rie Bucium
Cu un num\r de 4 muncitori a executat mobilier pentru un num\r de 3

obiective: Centrul S\pt\mânal pentru B\trâni „Sf. Ilie” Micl\u[eni, Centrul de
Diagnostic [i Tratament „Providen]a I”, Palatul mitropolitan.

Principalele obiective la care s-au executat lucr\ri de construc]ii, repara]ii,
între]inere [i instala]ii în cursul anului 2003 sunt urm\toarele:

A. Centrul eparhial Ia[i 
- Catedral\ mitropolitan\; 
- Palat mitropolitan; 
- Biserica „Sf. Gheorghe” – Catedrala veche; 
- Centrul de Diagnostic [i Tratament „Providen]a I”; 
- A[ez\mântul socio-caritativ „Providen]a II”: 
- C\minul preo]esc „Sf. Gheorghe”; 
- C\minul de maici „Sf. Teodora”; 
- Corp administrativ A; 
- 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 E.
C. Centrul cultural pastoral – DUR|U 
Casa „Pelerinul”. 
Sectorul monumente, prin activitatea desf\[urat\ în cursul anul 2003, a redus

cheltuielile Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, prin economiile aduse de Serviciul
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tehnic, Serviciul arhitectur\, Centrul de Conservare „Resurrectio”, Echipa
„Me[terul Manole” [i Atelierul de confec]ii metalice Golia. 

Pentru anul 2004, echipele de execu]ie din cadrul Sectorului monumente vor
continua [i î[i vor intensifica activitatea pentru finalizarea lucr\rilor la
obiectivele începute în cursul anului 2003. 

II. Activitatea Sectorului Monumente în cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor

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

În cursul anului 2003 situa]ia se prezint\ astfel: 
Loca[uri de cult la care s-a pus piatra de temelie, total # 12 
- 0 în mediul urban, 12 în mediul rural; 
- 3 în jude]ul Ia[i, 4 în jude]ul Boto[ani, 5 în jude]ul Neam]. 
Loca[uri de cult în curs de construire, total # 175 
- 36 în mediul urban, 139 în mediul rural; 
- 75 în jude]ul Ia[i, 57 în jude]ul Boto[ani, 43 în jude]ul Neam]. 
Loca[uri de cult în curs de reconstruire, total # 7 
- 2 în mediul urban, 5 în mediul rural; 
- 1 în jude]ul Ia[i, 5 în jude]ul Boto[ani, 1 în jude]ul Neam]. 
Loca[uri de cult noi terminate de construit, total # 16 
- 1 în mediul urban, 16 în mediul rural; 
- 7 în jude]ul Ia[i, 8 în jude]ul Boto[ani, 1 în jude]ul Neam]. 
În cursul anului 2003, pe cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor au existat un num\r

de 198 [antiere cu l\ca[uri noi în construc]ie, terminându-se de construit un
num\r de 16 edificii. 

Loca[uri de cult sfin]ite [i resfin]ite în anul 2003, total # 12 
- 3 în mediul urban, 9 în mediul rural;
- 6 în jude]ul Ia[i, 5 în jude]ul Boto[ani, 1 în jude]ul Neam]. 
Parohii f\r\ loca[uri de cult, total # 51 
- 1 în mediul urban, 50 în mediul rural; 
- 23 în jude]ul Ia[i, 16 în jude]ul Boto[ani, 12 în jude]ul Neam]. 
L\ca[uri noi în curs de pictare, total # 49 
- 4 în mediul urban, 45 în mediul rural; 
- 16 în jude]ul Ia[i, 3 în jude]ul Boto[ani, 24 în jude]ul Neam].

II.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 # 69 
- 22 în mediul urban, 47 în mediul rural; 
- 41 în jude]ul Ia[i, 20 în jude]ul Boto[ani, 8 în jude]ul Neam].
- Loca[uri de cult în curs de pictare-repictare, total # 12 
- 3 în mediul urban, 9 în mediul rural;
- 6 în jude]ul Ia[i, 5 în jude]ul Boto[ani, 1 în jude]ul Neam].
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În anul 2003, fa]\ de anul 2002, num\rul l\ca[urilor sfin]ite [i resfin]ite au
sc\zut de la 26 la 9 l\ca[uri de cult. Comparativ cu anul 2002, se constat\ o sc\-
dere de la 106 la 61 [antiere de pictur\, din care 7 în mediul urban [i 54 în mediul
rural. 

Totalul [antierelor de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor în anul 2003 fa]\ de
anul 2002 s-a redus de la 367 la 328 [antiere, din care 198 pentru construc]ii noi,
69 de repara]ii, consolidare, restaurare [i 61 pentru pictur\. 

II. 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 1.170 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 1.170 parohii, 579 dispun de case
parohiale, 44 au case în curs de construire, iar 579 nu au case parohiale. 

III. Ob]inerea de fonduri [i subven]ii pentru lucr\rile deconstruc]ii la 

biserici [i edificii biserice[ti

Situa]ia sumelor cheltuite în anul 2003 pentru bisericile [i edificiile biseri-
ce[ti de pe întreg cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor, se prezint\ astfel: fa]\ de anul
2002, suma cheltuit\ la toate [antierele de construc]ii biserice[ti [i edificii bise-
rice[ti de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor în cursul anul 2003 a crescut cu un
procent de 94,86%. Din aceast\ sum\ 51,75% provin de la credincio[i, 4,56% de
la Guvern, 4,27% de la prim\rii, 10,73% de la Centrul eparhial Ia[i, 9,77% de la
Inspectoratul de Stat în Construc]ii, 7,27% de la Secretariatul de Stat pentru
Culte din cadrul Ministerului Culturii [i Cultelor, 6,70% de la sponsori, 4,65% de
la Oficiul Na]ional al Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii [i
Cultelor etc. 

IV. Dona]ii [i sponsoriz\ri în cursul anului 2003

În cursul anului 2003, 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; 
• Prim\ria ora[ului Pa[cani; 
• Prim\ria municipiului Boto[ani; 
• Kosarom Pa[cani; 
• S.C. Construc]ii Unu S.A. Ia[i; 
• S.C. Moldocim S.A. Bicaz; 
• S.C. Electrica S.A. Piatra Neam]; 
• S.C. Ack S.A. Pa[cani; 
• S.C. Ceramica S.A. Dorohoi; 
• Centrul de prelucrare a fructelor de p\dure Tg. Neam]; 
• Domnul Ing. Constantin Deleanu din Cepleni]a, jud. Ia[i; 
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• S.C. Iprochim S.A. Ia[i; 
• Balastiera Criste[ti - Domnul Ing. Dumitru Sandu; 
• S.C. Cotnari S.A.; 
• S.C. Petrumi Hârl\u. 

V. Propuneri pentru anul 2004 

Pentru anul 2004, Sectorul monumente [i construc]ii biserice[ti propune
urm\toarele: 

1. Pentru îmbun\t\]irea calit\]ii lucr\rilor de construc]ie la parohiile [i m\-
n\stirile din cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor care execut\ lucr\ri în regie proprie, s\
se fac\ verific\ri prin sondaj la fa]a locului de c\tre reprezentan]i ai Sectorului
monumente [i construc]ii biserice[ti, urmând a se verifica: 

- calitatea lucr\rilor executate pân\ la data controlului; 
- respectarea proiectelor aprobate [i verificate de forurile abilitate; 
- respectarea normelor de protec]ia muncii [i P.S.I. aflate în vigoare. 
2. La protopopiatele de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor s\ se înfiin]eze

comisii propuse de Prea Cucernicii P\rin]i Protopopi, care s\ verifice la [an-
tierele de pe cuprinsul protopopiatului cele men]ionate la punctul 1. 

3. Pentru ridicarea randamentului [i îmbun\t\]irea calit\]ii lucr\rilor de
construc]ii, instala]ii [i confec]ii metalice la nivelul Centrului eparhial, propunem
a se aproba dotarea forma]iilor de muncitori cu scule [i aparate de specialitate la
nivelul cerin]elor actuale. 

4. Aplicarea noilor tehnologii recent ap\rute la construc]ia [i restaurarea
l\ca[urilor de cult existente.

Consilier pentru monumente [i construc]ii biserice[ti,
  Ing. Mircea PRECUPAN

Sectorul Juridic

Activitatea Sectorului juridic al Centrului eparhial Ia[i s-a desf\[urat în baza
Legii nr. 514/2003 privind organizarea [i exercitarea profesiei de consilier juridic
care în art. 4 consacr\ atribu]iile sale [i anume: 

1. asigur\ consultan]\ [i reprezentarea autorit\]ii sau institu]iei publice în
serviciul c\reia se afl\ ori a persoanei juridice cu care are raporturi de munc\; 

2. ap\r\ drepturile [i interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu auto-
rit\]ile publice, institu]iile de orice natur\, precum [i cu orice persoan\ juridic\ sau
fizic\, român\ sau str\in\, în condi]iile legii [i ale regulamentelor specifice unit\]ii; 

3. avizeaz\ [i contrasemneaz\ actele cu caracter juridic. 

I. În baza acestor atribu]iuni am ac]ionat pentru ap\rarea în instan]ele de
judecat\ a drepturilor Centrului eparhial Ia[i [i ale unit\]ilor sale subordonate, pe
rolul acestora existând un num\r de 60 de dosare, dup\ cum urmeaz\: 
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Nr. 
crt.

Nr. dosar Reclamant # pârât Instan]a Obiect Solu]ia dat\

1. 8552/2003 Parohia „Sf. Sava”, 
Parohia B\rboi ^ 
S.C. Cotnari S.A. 

Tribunalul
Ia[i

Legea 1/2000

2. 5282/2002 M.M.B. ^ D.S. Ia[i Înalta Curte 
de Casa]ie 
[i Justi]ie 
Bucure[ti 

Legea 1/2000 
P\duri Ia[i 1.546 ha 

S-a casat cu trimitere 
spre rejudecare la in-
stan]ele din Ia[i

3. 1782/2003 M.M.B. ^ D.S. Ia[i Judec\toria
Ia[i

 Legea 1/2000 
P\duri Mogo[e[ti, 
Mironeasa 1.090 ha 

4. 23045/
2002 

M.M.B. ^ D.S. Ia[i Judec\toria
Ia[i 

P\duri 
Obliga]ia de a face 

 

5. 11520/
2003 

M-rea Dobrov\] ^ 
49 persoane fizice 

Judec\toria 
Ia[i 

Legea 1/2000 
34 ha teren agricol 

 

6. 15303/
2002 

Parohia Lozonschi ^ 
Botez Lidia, R\daina 
Nina 

Curtea de 
Apel Ia[i 

Evacuare  

7. 984/2003 M.M.B. ^ Buzdugan C. Înalta Curte 
de Casa]ie 
[i Justi]ie 
Bucure[ti 

Furt  

8. 5851/2003 Parohia Jolde[ti-Boto[ani 
^ Chel\rescu Ioan 

Curtea de 
Apel 
Suceava 

Litigiu de munc\  

9. 3833/2003 Protopopiatul Ia[i 1 ^ 
Antonescu Valeriu 

Tribunalul
Ia[i 

Litigiu de munc\  

10. 14429/
2003 

Parohia „Sf. Nicolae” 
Copou ^ C.J. fond fun-
ciar Ia[i [i Prefectura Ia[i 

Judec\toria 
Ia[i 

Legea 1/2000 12 ha 
teren agricol 

 

11. 13162/
2003 

Parohia „Sf. Nicolae 
Domnesc” ^ Prefectura 
Ia[i 

Judec\toria 
Ia[i 

Legea 1/2000 2916 
mp teren intravilan 

 

12. 10108/
2003 

Parohia „Sf. Nicolae 
Domnesc” ^ Prefectura 
Ia[i 

Tribunalul 
Ia[i 

Legea 1/2000  

13. 718/2003 Parohia „Sf. Nicolae 
Domnesc” ^ Prefectura 
Ia[i 

Judec\toria 
Ia[i 

Legea 1/2000  

14. 11028/
2003 

M-rea Cet\]uia ^ 
S.C. Cet\]uia S.R.L. 

Judec\toria 
Ia[i 

Evacuare  

15. 6955/2003 M-rea Agafton ^ Prefec-
tura Boto[ani 

Judec\toria 
Boto[ani 

Legea 1/2000 teren 
agricol 

 

16. 6954/2003 M-rea Agafton ̂  Direc]ia 
silvic\ Boto[ani 

Judec\toria 
Boto[ani 

P\duri 
1538 ha 

 

17. 506/2003 M-rea Boureni ̂  D.S. Ia[i 
M.M.B. 

Judec\toria 
Pa[cani 

Legea 1/2000 P\duri 
# 50 ha 

Admite ac]iunea 
Sent. Civil\ 1127/
2003 

18. 13512/
2003 

M-rea Boureni ̂  D.S. Ia[i 
M.M.B. 

Tribunalul 
Ia[i 

Legea 1/2000 P\duri 
# 50 ha 

 

19. 8394/2003 M-rea „Atanasie [i Chiril”
- Copou ^ Prim\ria
Cozme[ti 

Judec\toria
Ia[i 

Constatarea nulit\]ii
Titlu de proprietate 
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20. 11029/
2003 

M-rea T\râ]a ^ D.S. Ia[i Judec\toria 
Ia[i 

P\duri 
Legea 1/2000 Re-
facerea vetrei 
m\n\stire[ti 

 

21. 10339/
2003 

M-rea T\râ]a ^ Prim\ria 
Bârnova 

Judec\toria 
Ia[i 

Constatarea nulit\]ii 
titlurilor de propri-
etate eliberate pe te-
renul m\n\stirii 

 

22. 1117/2003 Episcopia Hu[ilor ^ 
C.J.f.f. Vaslui 
M.M.B. 

Judec\toria
Hu[i 

P\duri Legea 1/2000 
300 ha 

Admite ac]iunea 
Sent. Civil\ 1044/
09.04.2003 

23. 4963/2003 Episcopia Hu[ilor ^ 
C.J.f.f. Vaslui [i M.M.B. 

Curtea de
Apel Ia[i 

  

24. 6669/2003 Parohia Sf. Gheorghe -
Hârl\u ^ Chiculi]\ 
Melania 

Jud.
Suceava 

Anulare titlu de pro-
prietate 
Evacuare 

 

25. 6598/2003 Parohia B\rboi ^ Bursa 
de m\rfuri 

Tribunalul 
Ia[i 

Sistare lucr\ri  

26. 8261/2003 M-rea Piatra Sfânt\ 
(T\râ]a) ^ D.S. Ia[i ^ 
Gafton Rea Silvia 

Judec\toria 
Ia[i 

Legea 1/2000 
6 ha p\dure 
26,5 teren agricol 

 

27. 12668/
2000 

Parohia Barnovschi ^ 
Maxin Angela 

Judec\toria 
Ia[i 

Constatare nulitate 
titlu de proprietate 

Respins ac]iunea 
Sent. civil\ 4312 
 

28. 9825/2003 Parohia Barnovschi ^ 
Maxin Angela 

Tribunalul
Ia[i 

Constatare nulitate 
titlu de proprietate 

 

29. 541/2003 M.M.B. ^ D.S. Ia[i Judec\toria
Ia[i 

P\duri 1094 ha 
Legea 1/2000 
Obliga]ia de a face 

Admite ac]iunea 
Sent. civil\ 5026 

30. 10756/
2003 

M.M.B. ^ D.S. Ia[i Tribunalul
Ia[i 

P\duri 1094 ha 
Legea 1/2000 
Obliga]ia de a face 

31. 1352/2002 M.M.B. – Schit Boureni 
^ D.S. Ia[i 

Judec\toria 
Pa[cani 

Legea 1/2000 
P\dure 25 ha 

Admite ac]iunea 
Sent. civil\ 1698/
2002 

32. 1938/2003 M-rea Neam] ^ Prim\ria 
Vân\tori 

Judec\toria 
Tg. Neam] 

Constatarea propri-
et\]ii 450,17 ha 

Admite ac]iunea 
Sent. civil\ 
1282/2003 

33. 1952/2001 M-rea Neam] ̂  Ministerul 
Agriculturii ^ S.C. 
Agroindustriala Dumbrava 
S.A. 

Judec\toria 
Tg. Neam] 

Legea 1/2000 
7 ha la C\rbuna 

Respins ac]iunea 
Sent. civil\ 
22/2002 

34. 3963/2001 M-rea Neam] ^ S.C. 
Agroindustriala Dumbra-
va S.A. 

Curtea de 
Apel Bac\u 

Constatarea nulit\]ii 
titlului de propri-
etate Sava Ion 
7 ha teren agricol 

Respins ac]iunea 
Sent. civil\ 
131/2002 

35. 3390/2002 M-rea Neam] ^ S.C. 
Agroindustriala Dumbra-
va S.A. 

Tribunalul 
Neam] 

Legea 1/200 
Constatarea nulit\]ii 
titlului de proprietate 
7 ha teren agricol 

Admite ac]iunea 
Sent. civil\ 
22/2002 

36. 288/2003 M-rea Neam] ^ S.C. 
Agroindustriala Dum-
brava S.A. 
Sava Ion 

Înalta Curte 
de Casa]ie 
[i Justi]ie 
Bucure[ti 

Legea 1/200 
Constatarea nulit\]ii 
titlului de propri-
etate Sava Ion 
7 ha teren agricol 

Admite recursul [i 
caseaz\ Sent. civil\ a 
Tribunalului Neam] 
nr. 3454/2003 
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37. 11/2003 M-rea Neam] ^ Of. 
Na]ional al Monumente-
lor Istorice Bucure[ti 

Judec\toria 
Tg. Neam] 

Restituire tabl\ 9,2 
tone 

Admite ac]iunea [i 
oblig\ M-rea Neam] 
la restituirea a doar 
559 kg tabl\ 
Sent. civil\ 180/2003 

38. 105/C/
2003 

M-rea Dur\u ^ C.J. 
Neam] de fond funciar, 
D.S. Neam] 

Judec\toria 
Bicaz 

Legea 1/2000 
93,9 ha 

Admite ac]iunea 
Sent. civil\ 450/2003 

39 1180/RC/
2003 

M-rea Dur\u ^ C.J. 
Neam] de fond funciar, 
D.S. Neam] 

Tribunalul 
Neam] 

Legea 1/2000 
93,9 ha 

S-a admis recursul [i 
s-a modificat Sent. 
civil\ 450/2003 în 
favoarea M.M.B. 
pentru 40 ha. Sent. 
civil\ 738/RC/2003 

40. 12763/
2002 

M.M.B. ^ C.J. Neam] de 
fond funciar, D.S. Neam] 

Tribunalul 
Cluj 

Legea 1/2000 
P\duri Neam], 
Vân\tori 5164 ha 

Admite ac]iunea De-
cizia civil\ 1380/A/
2002 

41. 1041/2003 M.M.B. ^ C.J. Neam] de 
fond funciar, D.S. 
Neam], 
Comisia local\ Vân\tori 
de fond funciar 

Curtea de 
Apel Cluj 

Legea 1/2000 
P\duri Neam], 
Vân\tori 5164 ha 

Men]ine sentin]a 
tribunalului 

42. 12762/
2002 

M.M.B. ^ C.J. Neam] de 
fond funciar, D.S. 
Neam], Comisia local\ 
Agapia de fond funciar 

Tribunalul 
Cluj 

Legea 1/2000 
P\duri Neam], Aga-
pia 90 ha 

Admite ac]iunea 
Sentin]a civil\ 1379/
A/2002 

43. 1042/2003 M.M.B. ^ C.J. Neam] de 
fond funciar, D.S. 
Neam], Comisia local\ 
Agapia de fond funciar 

Curtea de 
Apel Cluj 

Legea 1/2000 
P\duri Neam], Aga-
pia 90 ha 

Men]ine Sentin]a 
civil\ 1379/A/2002 

44. 12764/A/
2002 

M.M.B. ^ C.J. Neam] de 
fond funciar, D.S. 
Neam], Comisia local\ 
Pâng\ra]i de fond funciar 

Tribunalul
Cluj 

Legea 1/2000 
P\duri Neam], 
Pâng\ra]i 440 ha 

Admite ac]iunea 
Sentin]a civil\ 1381/
A/2002 

45. 1046/2003 M.M.B. ^ C.J. Neam] de 
fond funciar, D.S. 
Neam], Comisia local\ 
Pâng\ra]i de fond funciar 

Curtea de 
Apel Cluj 

Legea 1/2000 
P\duri Neam], 
Pâng\ra]i 440 ha 

Men]ine Sentin]a 
civil\ 1381/A/2002 

46. 12765/A/
2002 

M.M.B. ^ C.J. Neam] de 
fond funciar, D.S. 
Neam], Comisia local\ 
Vii[oara de fond funciar 

Tribunalul 
Cluj 

Legea 1/2000 
P\duri Neam], 
Vii[oara 400 ha 

Admite ac]iunea 
Sentin]a civil\ 1382/
A/2002 

47. 1045/2003 M.M.B. ^ C.J. Neam] de 
fond funciar, D.S. 
Neam], Comisia local\ 
Vii[oara de fond funciar 

Curtea de 
Apel Cluj 

Legea 1/2000 
P\duri Neam], 
Vii[oara 400 ha 

Men]ine Sentin]a 
civil\ 1381/A/2002 

48. 465/2003 M.M.B. ^ C.J. Neam] de 
fond funciar D.S. Neam] 

Tribunalul 
Cluj 

Contesta]ie în anu-
lare a Sent. Civile 
1494/2002 pentru 
cele 5164 ha 

Men]ine Decizia civ-
il\ nr. 1494/R/2002 
în favoarea M.M.B. 

49. 1035/2003 M.M.B. ^ C.J. Neam] de 
fond funciar D.S. Neam] 

Curtea de 
Apel Cluj 

Contesta]ie în anu-
lare a Sent. Civile 
1494/2002 pentru 
cele 5164 ha 

Men]ine Decizia ci-
vil\ nr. 1494/R/2002 
în favoarea M.M.B. 

50. 28757/
2002 

M.M.B. ^ Rotariu Liviu Judec\toria 
Ia[i 

Furt din Cabinetul 
stomatologic 
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II. Studiile, avizele [i referirile asupra lucr\rilor sectoarelor Centrului eparhial
[i a subunit\]ilor sale s-au f\cut în baza dispozi]iei Chiriarhului [i în temeiul actelor
normative care reglementeaz\ fiecare activitate, solu]iile juridice date conducând
la buna desf\[urare a activit\]ilor acestor sectoare. 

Aceste studii, avize [i referiri au fost într-un num\r foarte mare, dat\ fiind
complexitatea [i înmul]irea f\r\ precedent a activit\]ilor Centrului eparhial, ele
dep\[ind cifra de 300. 

III. În anul 2003 s-au finalizat favorabil procesele retroced\rii p\durilor m\-
n\stire[ti din jude]ul Neam], iar Mitropolia Moldovei [i Bucovinei a intrat în
posesia unei suprafe]e de 6.094 ha p\duri, situate în vatra M\n\stirilor Neam],
Sih\stria, Agapia, V\ratec, Bistri]a, Pâng\ra]i [i Bisericani. Facem precizarea c\,
la solicitarea noastr\, aceste procese au fost str\mutate de c\tre Curtea Suprem\
de Justi]ie la instan]ele din Cluj-Napoca. 

Pentru buna organizare [i administrare a acestor p\duri, în regim silvic, Sec-
torului juridic s-a preocupat în mod deosebit pentru înfiin]area structurii silvice,
respectiv a Ocolului silvic de la M\n\stirea Neam]. În acest sens s-au f\cut multe
deplas\ri [i interven]ii, atât la Ministerul de resort cât [i la Inspectoratul Teritorial
de Regim Silvic [i Cinegetic Suceava [i Direc]ia silvic\ Neam]. 

51. 25613/
2001 

Parohia Talpalari ^ S.C. 
Agroindustriala Bucium 
Curecheriu Gheorghe 

Judec\toria 
Ia[i 

Const. nulitate abso-
lut\ a contr. vânzare-
cump. a imobilului 
din str. Socola, nr. 8 

Admite ac]iunea 
Sentin]a civil\ nr. 
22296/2002 

52. 2935/2003 Parohia Talpalari ^ S.C. 
Agroindustriala Bucium 
Curecheriu Gheorghe 

Tribunalul 
Ia[i 

Const. nulitate abso-
lut\ a contr. vânzare-
cump.a imobilului 
din str. Socola, nr. 8 

53. 4399/2002 M-rea Agapia ^ Marin 
Florinel, Marin Elena 

Înalta Curte 
de Casa]ie [i 
Justi]ie 
Bucure[ti 

Str\mutare S-a str\mutat proce-
sul la Bra[ov 

54. 340/CA/
2003 

M-rea V\ratec ^ S.C. 
Romconstruct SA 

Tribunalul 
Neam] 

Chemare în garan]ie  

55. 3050/2003 M-rea V\ratec ^ S.C. 
Romconstruct S.A. 

Curtea de 
Apel Bac\u 

Chemare în garan]ie  

56. 698/2003 S.C. Dalco S.R.L. ^ 
M.M.B. 

Tribunalul 
Ia[i 

Obliga]ia de plat\ a 
39.256.115 lei 

S-a admis ac]iunea 
Ordonan]\ 231/E/
2003 

57. 17592/
2003 

Banca Agricol\ ^ 
M.M.B. 

Tribunalul 
Ia[i 

Obligarea restituirii 
sumei de 
10.000.000 lei 

Admis ac]iunea Sent. 
civ. 442/E/2003 

58. 1643/2003 Chel\rescu Ioan ^ 
M.M.B. 
Protopopiatul Boto[ani 

Curtea de 
Apel 
Suceava 

Litigiu de munc\ - 
revizuire 

S-a suspendat 
judecarea 

59. 538/2003 M.M.B. ^ Com. Local\ 
T\cata de fond funciar, 
D.S. Ia[i  

Judec\toria 
Vaslui 

Legea 1/2000 
P\duri 150 ha 

S-a admis ac]iunea 
Sentin]a civil\ 1177/
2003 

60. 3949/2003 D.S. Ia[i ^ M.M.B. Tribunalul 
Vaslui 

P\duri 150 ha S-a respins recursul, 
Certificat nr. 3949/
2003 
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IV. Pe viitor, Sectorul juridic mai are înc\ multe probleme de rezolvat, atât în
leg\tur\ cu retrocedarea p\durilor, mai ales cu cele din jude]ele Ia[i [i Boto[ani,
dar [i cu cele din Neam], respectiv din localitatea Ceahl\u (cele 100 ha ale M\-
n\stirii Dur\u pe care Direc]ia silvic\ Neam] refuz\ s\ le predea în totalitate pe
vechiul amplasament, motivând c\ fac parte din Parcul na]ional Ceahl\u). 

Având în vedere faptul c\ instan]ele din Cluj-Napoca au dat solu]ii favorabile
Bisericii, creând precedente judiciare în leg\tur\ cu p\durile m\n\stire[ti, ne mir\
faptul c\ Direc]ia silvic\ Ia[i, prin interven]ia politicului, a obstruc]ionat Biserica
[i a reu[it s\ ob]in\ un recurs în anulare al Procurorului General al României introdus
la Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie Bucure[ti pentru cele 1.546 ha p\dure de la
Ia[i câ[tigate la instan]ele din Ia[i. De[i, pentru aceste p\duri, avem eliberate [i
titluri de proprietate pentru peste 140 de parohii în majoritate s\race, Înalta Curte
de Casa]ie [i Justi]ie Bucure[ti a admis recursul în anulare [i a casat (anulat)
hot\rârile judec\tore[ti favorabile Bisericii date de instan]ele din Ia[i pentru cele
1.546 ha p\dure, care au fost ale Epitropiei „Sf. Spiridon”, trimi]ând cauza spre
rejudecare la acelea[i instan]e din Ia[i, neuitând s\ dea acestora [i indica]ii pentru
o solu]ie nefavorabil\ Bisericii. În aceste condi]ii, sarcina Sectorului juridic va fi
foarte grea. 

În concluzie, se poate concluziona c\ Sectorul juridic în anul 2003 s-a zb\tut
cu toat\ for]a pentru folosirea celor mai eficiente norme de drept în vederea
ob]inerii unor solu]ii judec\tore[ti favorabile Bisericii, iar rezultatele acestei
lupte au fost în mare parte încununate de succes. Asigur\m Adunarea eparhial\
c\ în anul 2004 vom continua lupta pentru ob]inerea unor solu]ii favorabile în
cadrul confrunt\rilor proceselor ce sunt pe rolul instan]elor. 

Consilier juridic, mmm

Pr. Jr. Constantin GRIGORE

Sectorul de asisten]\ social\ „Diaconia”

În anul 2003, în activit\]ile de asisten]\ social\ ale Arhiepiscopiei Ia[ilor au
fost implicate urm\toarele resurse umane: 18 asisten]i sociali teologi, angaja]i la
Centrul eparhial Ia[i [i în 7 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\), 5 preo]i misionari la 5 protopopiate, preo]ii din parohii
[i m\n\stiri, personalul unit\]ilor de asisten]\ social\ [i medicale caritabile, precum
[i al altor subunit\]i ale eparhiei, numeroase persoane voluntare, 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\[urate în Arhiepiscopia Ia[ilor
în anul 2003 au fost urm\toarele: 
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I. Activit\]i desf\[urate prin unit\]i de asisten]\ social\ [i unit\]i medicale 

caritabile

a) A[ez\minte de asisten]\ social\ apar]inând unit\]ilor biserice[ti din
eparhie: 

• 5 brut\rii cu activitate caritabil\ (Ia[i, Pa[cani, Dorohoi, Humule[ti [i
Darabani); 

• 5 cantine pentru s\raci (Ia[i, Hârl\u, Boto[ani, Humule[ti, Roznov); 
• 2 parohii (Ia[i [i Boto[ani) ofer\ o mas\ cald\ la domiciliu unor persoane apar-

]inând categoriilor sociale defavorizate din aceste ora[e, detalii fiind prezentate
în Anexa nr. 2. 

Alte unit\]i de asisten]\ social\: 
• 1 Institut social-caritativ (Institutul Social-Caritativ „Diaconia”, care include

Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\”, Centrul Social-Cultural „Sf. Dumitru” [i
Sectorul eparhial „Diaconia”); 

• 2 Centre de servicii sociale (la Centrul eparhial Ia[i [i la Protopopiatul Ia[i
II); 

• 1 Centru de informare [i consiliere (la Protopopiatul Hârl\u); 
• 1 Centru de zi pentru b\trâni (realizat de Protopopiatul Pa[cani); 
• 1 C\min pentru b\trâni („Cuvioasa Eustochia” la M\n\stirea Agapia); 
• 3 C\mine pentru b\trâni se afl\ într-o faz\ avansat\ de construc]ie la M\n\s-

tirile Neam], V\ratec [i Micl\u[eni. 

b) 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
implicarea 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. 
Observa]ie: În prezent, func]ioneaz\ Dispensarul Policlinic „Sf. Ap. Petru [i

Pavel” [i Centrul de Diagnostic [i Tratament Providen]a – Laboratorul de analize
medicale, în timpul anului 2004 urmând s\ fie puse în func]iune [i alte sec]ii ale
CDT Providen]a [i s\ fie inaugurat Centrul de Educa]ie [i Informare Medical\
Providen]a. 

• 2 Cabinete medicale (cabinete de medicin\ general\ la M\n\stirea Sih\stria
[i M\n\stirea Agapia); 

• 4 Cabinete stomatologice (la Centrul eparhial Ia[i, cu radiologie [i laborator
de tehnic\ dentar\, Protopopiatul Dorohoi, M\n\stirea Sih\stria [i M\n\stirea
V\ratec). 

c) A[ez\minte de asisten]\ social\ apar]inând unor O.N.G.-uri patronate
de Arhiepiscopia Ia[ilor: 

• 1 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 ; 
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• 1 Centru de zi pentru copii cu sindrom Down („Cicoarea Sf. Daniel Proo-
rocul”), realizat, în cooperare, de Asocia]ia „Rena[terea Speran]ei” Ia[i ; 

• 1 Centru pentru persoane f\r\ ad\post cu afec]iuni 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 2003 (în num\r de 44) sunt prezentate în Anexa nr. 1, iar detalii supli-
mentare referitoare la activitatea concret\ a unit\]ilor de asisten]\ social\ [i medi-
cale caritabile sunt prezentate în Anexa nr. 2. Amintim, totu[i, urm\toarele aspecte
referitoare la activit\]ile medicale caritabile desf\[urate prin unit\]ile care apar]in
Arhiepiscopiei Ia[ilor: 

• 6.700 de persoane au beneficiat de consulta]ii, tratamente [i analize medicale
gratuite, 487 de persoane au beneficiat de investiga]ii [i tratamente stomatolo-
gice gratuite, 4.300 de persoane au beneficiat de consulta]ii la un pre] subven]ionat
25%, iar 375 de persoane au beneficiat de consulta]ii la un pre] subven]ionat 50%; 

• 576 de persoane au beneficiat de medicamente [i materiale medicale gratuite; 
• Prin AMFOR (Asocia]ia Medicilor [i Farmaci[tilor Ortodoc[i din România),

1100 de persoane au beneficiat de consulta]ii, analize medicale [i investiga]ii de
specialitate gratuite. 

II. Activit\]i desf\[urate prin protopopiate [i parohii

Din datele centralizate, rezult\ c\ activit\]i de asisten]\ social\ importante
s-au desf\[urat în majoritatea protopopiatelor [i în multe dintre parohiile eparhiei.
În anul 2003, activit\]ile desf\[urate au avut ca scop atât oferirea de ajutoare fi-
nanciare [i/sau materiale celor mai importante categorii sociale defavorizate –
multe dintre aceste persoane fiind ocrotite în unit\]ile de asisten]\ social\ existente
în eparhia noastr\ –, cât [i oferirea de consiliere, consultan]\ [i alte servicii sociale,
fiind, de asemenea, realizate programe cultural-filantropice, în special, 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 55.936 servicii sociale, dup\ cum urmeaz\: 

• Ajutoare materiale [i/ sau financiare: 36.842; 
• Consiliere pastoral-social\ [i consultan]\: 4.253; 
• Consulta]ii, medicamente [i tratamente medicale gratuite (realizate prin uni-

t\]i medicale care nu apar]in Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei): 496; 
• Medita]ii gratuite: 43; 
• Între]inere [i îngrijire (hran\ la domiciliu sau la cantina social\, menaj,

cazare, îmbr\c\minte etc): 3.898; 
• Activit\]i recreative: 1166. 
Detalii suplimentare privind resursele financiare ce au fost utilizate pentru

activit\]ile de asisten]\ social\ realizat\ prin protopopiate [i parohii sunt pre-
zentate în Anexele 3A, 3B [i 3C. 
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III. 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 2003, [i-au desf\[urat activitatea 27 preo]i de
caritate, dintre care: 19 în spitale, 4 în unit\]i militare, 2 în penitenciare [i 2 în
unit\]i de asisten]\ social\ (1 centru de îngrijire [i asisten]\ [i 1 c\min pentru
pensionari). În unit\]ile bugetare, exist\ 26 loca[uri de cult, repartizate dup\ cum
urmeaz\: 18 în spitale, 4 în unit\]i militare, 2 în penitenciare [i 2 în centre de asis-
ten]\ social\. 

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. 
Detalii suplimentare referitoare la activitatea preo]ilor de caritate sunt pre-

zentate în Anexa nr. 4. 

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

• Organizarea [i coordonarea Re]elei de asisten]\ social\, inclusiv a unit\]ilor
medicale caritabile ale eparhiei; 

• Acordarea de sprijin categoriilor sociale defavorizate (ajutoare financiare
[i/sau materiale, alte forme de sprijin); 

• Oferirea de sprijin financiar prin Centrul de Servicii Sociale „Sf. {tefan”,
din cadrul Centrului eparhial Ia[i, activitate realizat\ prin intermediul unui pro-
gram social structurat pe proiecte sociale distincte, care au avut ca beneficiari
cele mai importante categorii sociale defavorizate. În total, în anul 2003, au fost
acordate 72 ajutoare financiare, valoarea total\ a acestora fiind de aproximativ
70.075.816 milioane 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, persoane cu risc social etc. De asemenea, au fost sprijinite, prin oferirea
de consiliere [i consultan]\, peste 1.000 de persoane. 

• Sprijinirea material\ a unor familii cu risc social, a unor 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 str\in\tate: 

- Ministerul Finan]elor Publice, prin Direc]ia Regional\ Vamal\ Ia[i, a oferit
bunuri cu titlu gratuit în valoare de aproximativ 865 milioane lei; 
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- Asocia]ia Filantropic\ „Solidarity” a Bisericii Ortodoxe din Grecia a oferit
produse alimentare [i îmbr\c\minte în valoare de 6.000 EUR; 

- Guvernul S.U.A., care a oferit, prin intermediul asocia]iei catolice „Caritas”,
alimente pentru aproximativ 2.500 persoane apar]inând categoriilor sociale defa-
vorizate, în valoare total\ de aproximativ 1,3 miliarde lei, proiectul continuând [i
în anul 2004.

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

• „P\durea de argint” – proiect prin care 20 de b\trâni singuri [i f\r\ sprijin au
beneficiat de asisten]\ medical\ [i social\ la domiciliu; 

• „Ei sunt viitorul” – proiect prin care 150 de copii talenta]i [i cu rezultate
bune la înv\]\tur\, proveni]i din familii s\race, au primit daruri, cu ocazia Sf.
S\rb\tori de Pa[ti; 

• „Un ad\post [i pentru ei” – proiect prin care 10 tineri ai str\zii din ora[ul
Ia[i au beneficiat de sprijin material [i financiar, precum [i de consiliere [i
consultan]\, în vederea angaj\rii; 

• „S\n\tate [i Credin]\” – proiect realizat în colaborare cu societatea SICOMED
Bucure[ti, care a oferit gratuit medicamente `n valoare de 100 milioane lei,
pentru categoriile sociale defavorizate; 

• „Puterea Faptei” – proiect realizat in colaborare cu societatea ANTIBIOTICE
Ia[i, pentru sprijinirea categoriilor sociale defavorizate, ac]iunea cea mai impor-
tant\ fiind cea realizat\ cu ocazia Cr\ciunului 2003, prin care au fost oferite
daruri la peste 1000 de copii [i b\trâni, majoritatea institu]ionaliza]i, în valoare
total\ de aprox. 60 milioane lei; 

• „Biblia pentru voi copiii” – proiect realizat în colaborare cu Societatea
Biblic\ Interconfesional\ Bucure[ti, prin care au fost distribuite 750 de seturi cu
11 bro[uri diferite din aceast\ publica]ie; 

• 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 3 ac]iuni caritabile cu ocazia marilor s\rb\tori
cre[tine (Sf. Pa[ti, Sf. Cuvioas\ Parascheva [i Cr\ciun), prin care au fost oferite
daruri sau pache]ele cu mâncare la aproximativ 12. 000 de persoane, multe dintre
acestea fiind ocrotite în peste 20 de unit\]i de asisten]\ social\, valoarea produ-
selor oferite fiind de aproximativ 140 milioane lei. 

• Activit\]i de sprijinire a programelor medicale caritabile ale eparhiei, prin
ob]inerea de ajutoare financiare de la institu]iile statului, dona]ii [i sponsoriz\ri,
majoritatea prin implicarea direct\ a IPS Mitropolit Daniel: 

- 10 miliarde lei, sum\ primit\ de la institu]ii ale statului; 
- aparatur\ medical\ (litotriptor, mamograf etc), c\r]i [i reviste medicale,

primite de la Societatea Medical\ Român\ din New York, prin Domnul Prof.
Mircea Golimbu; 

- dou\ ambulan]e noi, Mercedes Benz VITO, primite de la Asocia]ia Filan-
tropic\ „Solidarity” a Bisericii Ortodoxe a Greciei; 
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- 15.000 EUR, sum\ primit\ de la Ministerul Bavarez (Germania) pentru
Munc\, Ordine social\, Familie [i Femei, pentru lucr\ri la Centrul de Educa]ie [i
Informare Medical\ Providen]a; 

- 10.000 EUR, sum\ primit\ de la Clinica de Biologie Celular\ din Freiburg-
Germania, prin Domnul Prof. Gerd Nagel, din care au fost achizi]ionate dou\
aparate de sterilizare pentru Centrul Medical Providen]a; 

- medicamente primite de la societatea SICOMED Bucure[ti, respectiv de la
societatea ANTIBIOTICE Ia[i; 

- Medicamente primite de la Asocia]ia SOZE din Brno-Cehia, donate Spita-
lului Clinic de Urgen]e pentru Copii „Sf. Maria” Ia[i ; 

- Materiale medicale (c\rucioare, scaune cu rotile, aparate auditive etc.),
primite de la Doamna Evelyn Haeffner, din Germania, de care au beneficiat apro-
ximativ 350 persoane; 

- Medicamente, c\r]i [i reviste medicale, primite de la Domnul Dr. Radu
Nicolescu, din Germania. 

V. Activit\]i realizate pentru deschiderea Sec]iei de Radiologie de la Centrul 
de Diagnostic [i Tratament Providen]a 

• Instalarea, cu sprijinul firmelor produc\toare, a dou\ aparate de radio-
diagnostic noi (un aparat fix [i un aparat mobil); 

• Instalarea, cu sprijinul firmelor produc\toare sau autorizate, a dou\ aparate
de radiodiagnostic primite prin dona]ie (litotriptor [i mamograf); 

• Efectuarea demersurilor pentru înregistrare [i pentru ob]inerea autoriza]iilor
de amplasare-construc]ie [i utilizare de la Comisia Na]ional\ pentru Controlul
Activit\]ilor Nucleare, pentru aparatele de radiodiagnostic; 

• Participarea unui angajat al Sectorului „Diaconia” (consilierul pentru asisten]\
social\, în calitate de inginer), la un curs de instruire pentru între]inerea [i
utilizarea sistemului litotriptor, organizat în Elve]ia de firma produc\toare. 

VI. Activit\]i de colaborare cu diferite organiza]ii guvernamentale [i 
neguvernamentale 

Pentru sprijinirea programelor sociale existente sau pentru realizarea unor
noi ac]iuni: AIDRom Bucuresti, World Vision, FRDS (Fondul Român pentru
Dezvoltare Social\), Alternative Sociale, CMSC (Centrul de Mediere [i Secu-
ritate Comunitar\), Forumul Multiinstitu]ional, Forumul de Violen]\ Domestic\,
OIM (Organiza]ia Interna]ional\ pentru Migra]ie) etc.: 

• Sprijinirea activit\]ilor desf\[urate de Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\”,
prin care Mitropolia Moldovei [i Bucovinei realizeaz\ programe sociale, cu
prioritate finan]ate de Uniunea European\, prin care au fost realizate dou\ pro-
grame RICOP, destinate categoriilor sociale defavorizate, cu prioritate persoanelor
[i familiilor afectate de m\surile de restructurare; 

• Organizarea unui concurs pentru ocuparea posturilor vacante sau nou
`nfiin]ate de asisten]i sociali teologi din Arhiepiscopia Ia[ilor, în urma c\ruia au
fost angaja]i doi noi asisten]i sociali la Sectorul „Diaconia”; 

• Sprijinirea activit\]ilor Asocia]iei „Familia Nostra” [i a Centrului pentru
copiii str\zii „Sf. Andrei” Ia[i; 
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• Sprijinirea activit\]ilor asocia]iei „Rena[terea Speran]ei” [i a Centrului de zi

pentru copii cu sindrom Down „Cicoarea Sf. Daniel Proorocul” Ia[i; 
• Colaborare cu mass-media, pentru prezentarea activit\]ilor de asisten]\ social\

ale eparhiei; 
• Participarea angaja]ilor Sectorului „Diaconia” la seminarii [i cursuri de in-

struire pe probleme de asisten]\ social\, precum [i la întâlniri cu membri ai unor

delega]ii din str\in\tate, care au dorit s\ cunoasc\ activit\]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 institu]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, a reie[it c\ în anul 2003 valoarea total\ a ajutoarelor

financiare [i materiale, precum [i a altor forme de sprijin, oferite prin intermediul

Centrului Eparhial Ia[i, protopopiatelor, parohiilor [i a unit\]ilor de asisten]\

social\ [i medicale caritabile ale eparhiei a fost de aproximativ 10,5 miliarde lei. 

Fondurile utilizate în anul 2003 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\, detalii fiind prezentate în Anexa nr. 2. 
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\ ale eparhiei desf\[urate prin inter-

mediul Sectorului „Diaconia”, de asemenea, tuturor subunit\]ilor administrative

ale eparhiei noastre care ne-au sprijinit, în special Protopopiatelor I [i II Ia[i,

Institutului Cultural-Misionar 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  i

ANEXA NR. 1

Nr.
crt. 

Titlu proiect Ini]iator Beneficiari Buget (lei) 
program/loc
desf\[urare 

1. „Puterea faptei” - 
etapa a III-a de 
Cr\ciun 

Parteneriat Compania 
Antibiotice S.A. [i 
Mitropolia Moldovei [i 
Bucovinei 

• persoane din spitalele 
[i centrele de ocrotire 
social\ din Ia[i. 
 

59.550.000*** 
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2. „S\n\tate [i 
Credin]\” 

Parteneriat între Patriar-
hia Român\ [i Compa-
nia SICOMED S.A. 

• pacien]ii s\raci ai 
unit\]ilor medicale fon-
date de Arhiepiscopia 
Ia[ilor. 
 

Aprox. 
100.000.000** 

3. „Biblia pentru voi 
copiii” 

Societatea Biblic\ Inter-
confesional\ din 
România 

• copii din gr\dini]e, 
[coli primare [i centre 
de plasament.  

neprecizat 

4. Sprijinirea persoane-
lor aflate în suferin]\ 
sau în nevoie 

Centrul eparhial Ia[i 
prin Centrul Cre[tin de 
Servicii Sociale „Sf. 
ªtefan” 

• toate categoriile 
sociale defavorizate. 

 

5. Program de spriji-
nire cu alimente a fa-
miliilor nevoia[e 
(IPHD 2002-2003) 

Parteneriat Centrul 
eparhial Ia[i Asocia]ia 
„Caritas” Bucure[ti, ali-
mentele provenind de la 
Guvernul S.U.A. 

• familiile nevoia[e; 
• copiii infesta]i HIV/
SIDA din Arhiepisco-
pia Ia[ilor. 

370.266.335** (ian. 
– aug. 2003) 

6. Program de spri-
jinire cu alimente a 
familiilor nevoia[e 
(IPHD 2003-2004) 

Parteneriat Centrul 
eparhial Ia[i Asocia]ia 
„Caritas” Bucure[ti, ali-
mentele provenind de la 
Guvernul S.U.A. 

• familiile nevoia[e; 
• copiii infesta]i HIV/
SIDA din Arhiepisco-
pia Ia[ilor. 

572.482.148** 
(sept. – dec. 2003) 

7. Fe]ele s\r\ciei Protopopiatul Boto[ani • tineri f\r\ cas\ [i fami-
lie proprie. 

1.200.000* 

8. Familii s\race Protopopiatul Boto[ani • familii s\race; 
• persoane de vârsta a 
treia. 

492.000.000*** 

9. Împreun\ pentru un 
Pa[te fericit 

Protopopiatul Boto[ani • familii s\race; 
• copii orfani; 
• tineri f\r\ cas\ [i fami-
lie proprie. 

2.500.000* 

10. Cadoul de Mo[ Nico-
lae 

Protopopiatul Boto[ani • copii orfani. 
 

1.350.000** 

11. Cadoul de Cr\ciun 
pentru copiii 
devaforiza]i 

Protopopiatul Boto[ani • copii orfani. 
 

4.500.000* 

12. Program cultural-
pastoral pentru vârsta 
a treia 

Institutul Ecumenic 
„Sf. Nicolae” 

• persoane de vârsta a 
treia. 
 

44.347.600*** 

13. Program social pen-
tru Centrul de Primire 
a Copiilor Str\zii 
„Sf. Andrei” Ia[i 

Institutul Ecumenic 
„Sf. Nicolae” 

• copii ai str\zii. 
 

18.019.500** 

14. Oferirea de cadouri 
cu ocazia serb\rii or-
ganizate de Gr\dini]a 
„Sf. Nicolae” 

Institutul Ecumenic 
„Sf. Nicolae” 

• copiii de la gr\dini]\. 5.800.000* 

15. Tab\ra de Pictur\ 
„Sf. Apostol Luca” 

Protopopiatul Hârl\u • elevi. 
 

Pârcovaci 

16. „Ajutorarea per-
soanelor aflate în 
nevoi [i suferin]\” 

Protopopiatul Hârl\u • categorii sociale 
defavorizate. 
 

Protopopiatul 
Hârl\u 

17. Centrul de Consiliere 
[i Informare Local\ 

Protopopiatul Hârl\u • familii tinere s\race; 
• [omeri. 

Protopopiatul 
Hârl\u 
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18. „Educa]ia în [coal\, 
familie [i societate” 

Protopopiatul Ia[i II • copii din familiile 
s\race, dar cu rezultate 
bune la înv\]\tur\.  

Centrul de Asisten]\ 
Soc. „Sf. Ecaterina” 

19. „Educa]ia 2002 – 
2003” 

Protopopiatul Ia[i II • elevi. 
 

{coala nr. 21 

20. „Mentor” Funda]ia Serviciilor 
Sociale „Bethany” în 
colaborare cu Protopo-
piatul Piatra Neam] [i 
Inspectoratul {colar 
Piatra Neam] 

• copii de peste 
14 ani din centrele 
de plasament. 
 

Protopopiatul Piatra 
Neam], centrele de 
plasament, familii 

21. Prevenirea traficului 
de fiin]e umane 

IJP Neam], O.I.M. [i 
Protopopiatul Piatra 
Neam] 

• tinerii. 
 

Parohii 

22. Mo[ Cr\ciun – 
bucuria copiilor 

Protopopiatul Piatra 
Neam] 

• copii din familii 
devaforizate; 
• copii orfani. 

Centre de plasament 
[i spitale 

23. Bucuria Învierii Protopopiatul Piatra 
Neam] 

• copii str\zii; 
• b\trâni singuri. 

Capela Spitalului 
„Sf. Spiridon” 

24. „S\-i ajut\m pe 
cei singuri” 

Protopopiatul T
ârgu Neam] 

• copii orfani. 
 

Protopopiatul Târgu 
Neam] 

25. Un sprijin la 
b\trâne]e 

Funda]ia „Vatra Pa[ca-
nilor” [i Protopopiatul 
Pa[cani – Complexul 
Social „Sf. Andrei” 

• 61 de b\trâni; 
• 7 tineri prelua]i din 
centrele de plasament. 

Complexul Social 
„Sf. Andrei” 
25.000.000** 

26. Sprijinirea 
persoanelor aflate 
în dificultate 

Protopopiatul Pa[cani • persoane s\race 
[i bolnave. 

Fonduri proprii 

27. Filantropia Protopopiatul Pa[cani • persoanele din 
Complexul Social 
„Sf. Andrei” 

Fonduri proprii 

28. Educa]ia religioas\ [i 
asisten]a social\ a 
copiilor ortodoc[i 
afla]i în plasament la 
Funda]ia „Hand of 
Help” Boto[ani 

Pr. Protopop Lucian 
Leonte 

• copii institu]ionaliza]i. 
 

Biserica „Sf.Ioan 
Botez\torul”, Bise-
rica „Sf. Treime” 
Boto[ani. Fonduri 
proprii. 

29. „Manuale de Religie 
în liceele 
boto[\nene” 

Permanen]a Consiliului 
Eparhial 

• elevi [i profesori din 
liceele boto[\nene. 
 

Liceele de pe raza 
Protopopiatului 
Boto[ani. Fonduri 
proprii. 

30. Influen]ele nefaste 
ale muzicii rock 

Pr. Protopop Lucian 
Leonte 

• tineri. 
 

Protopopiatul 
Boto[ani. Fonduri 
proprii. 

31. „Gazeta Cre[tin\” 
în [coal\ 

Pr. Protopop Lucian 
Leonte 

• profesori; 
• elevi. 

Protopopiatul 
Boto[ani. Fonduri 
proprii. 

32. „Candela Moldovei” 
pentru profesori [i 
elevi 

I.P.S. Mitropolit Daniel • profesori; 
• elevi. 

Protopopiatul 
Boto[ani. Fonduri 
proprii. 

33. „Chemarea 
Credin]ei” pentru 
cei mici 

Pr. Protopop Lucian 
Leonte 

• educatori; 
• pre[colari [i [colari 
mici. 

Protopopiatul 
Boto[ani. Fonduri 
proprii. 
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* fondurile institu]iei biserice[ti; 
** fonduri de la partener/dona]ii; 
*** fonduri mixte

34. „S\ pre]uim 
s\n\tatea” 

Asistent social 
Dorina Ra]\ 

• persoane cu probleme 
medicale grave. 
 

Protopopiatul 
Boto[ani, institu]ii 
medicale din Proto-
popiatul Boto[ani. 
Fondul „Filantropia” 
[i alte fonduri proprii. 

35. „{i ei sunt ai no[tri” Asistent social 
Dorina Ra]\ 

• persoane cu handicap. 
 

Protopopiatul 
Boto[ani. Dona]ii 
Diakonisches Werk 
Germania 

36. „În sprijinul b\trâ-
nilor” 

Asistent social 
Dorina Ra]\ 

• persoane de vârsta a 
treia. 
 

Protopopiatul 
Boto[ani. 
Fonduri proprii [i 
din colecte de la 
enoria[i. 

37. Asistarea religioas\ 
a condamna]ilor cu 
pedepse privative de 
libertate 

Patriarhia Român\ • condamna]i cu 
pedepse privative de 
libertate. 
 

Penitenciarul 
Boto[ani. Colecte 
de la enoria[i. 

38. Zestre pentru fetele 
s\race 

Pr. Protopop 
Lucian Leonte 

• tinere care provin din 
familii nevoia[e. 
 

Protopopiatul 
Boto[ani. Dona]ie 
a Mân\stirii 
Hadâmbu. 

39. Prevenirea traficului 
de fiin]e umane 

O.I.M. [i M.M.B. Ia[i • tineri din Protopopiat-
ul Boto[ani. 
 

Protopopiatul 
Boto[ani. 

40. „Situa]ii de urgen]\” Asistent social 
Dorina Ra]\ 

• persoane aflate în 
situa]ii de criz\. 
 

Protopopiatul 
Boto[ani. Fondul 
„Filantropia” [i alte 
fonduri proprii. 

41. Pastorala de Sfintele 
Pa[ti [i Pastorala de 
Cr\ciun în institu]ii [i 
unit\]i de înv\]\mânt 

Pr. Protopop 
Lucian Leonte 

• personalul angajat din 
institu]ii; 
• elevi [i cadre didactice 
din [coli [i licee.

Institu]iile [i 
unit\]ile de 
înv\]\mânt din 
Protopopiatul 
Boto[ani. Fonduri 
proprii

42. „Împreun\ 
pentru bucuria 
Cr\ciunului” 

Pr. Protopop 
Lucian Leonte 

• persoane/familii defa-
vorizate
 

Parohiile din Proto-
popiatul Boto[ani. 
Dona]ii [i colecte de 
la enoria[i. 

43. Program de 
consiliere 

Biroul de Asisten]\ 
Social\ 

• femei în situa]ii de 
risc.
 

Protopopiatul Ia[i I

44. Program filantropic 
de Pa[te [i Cr\ciun 

Biroul de Asisten]\ 
Social\ 

• familii s\race.
 

Fonduri de la 
Protopopiatul Ia[i I, 
TeleM, Parohia 
B\rboi.
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ANEXA NR. 2

Detalii privind activit\]ile caritabile realizate de unit\]ile de asisten]\
social\ [i medicale caritabile din Arhiepiscopia Ia[ilor în anul 2003

Unit\]i de asisten]\ social\ 

1. Centrul de servicii sociale „Sf. {tefan” 
• Oferirea de sprijin financiar prin Centrul de Servicii Sociale „Sf. {tefan”,

din cadrul Centrului eparhial Ia[i, activitate realizat\ prin intermediul unui pro-
gram social structurat pe proiecte sociale distincte, a avut ca beneficiari cele mai
importante categorii sociale defavorizate (toate activit\]ile desf\[urate au fost
prezentate la punctul 4 din Darea de seam\). 

2. Centrul de asisten]\ social\ „Sf. Ecaterina" – Protopopiatul II Ia[i 
Programe derulate: 
• „Educa]ia în familie, [coal\ [i societate” – proiect de ajutorare material\ [i

financiar\ a copiilor care au rezultate bune la înv\]\tur\ [i provin din familiile
nevoia[e; 

• „Educa]ia 2002-2003” – proiect de promovare a valorilor cre[tine în rândul
adolescen]ilor.

3. Complexul social „Sf. Andrei” Pa[cani 
• Oferirea de servicii sociale (cazare, hran\, între]inere) persoanelor asistate:

61 de b\trâni [i 7 tineri prelua]i de la centrele de plasament în cadrul proiectului
„Un sprijin la b\trâne]e”, realizat în colaborare cu Funda]ia „Vatra Pa[canilor”. 

• Integrarea social\ (oferirea unui loc de munc\) a 7 tineri; 
• Sprijinirea familiilor s\race cu ajutoare constând în îmbr\c\minte, prove-

nite de la Funda]ia „GO CARE” din Norvegia; 
• Organizarea a 18 pelerinaje la m\n\stiri, beneficiari fiind vârstnici [i copii

s\raci din Pa[cani.

4. Brut\ria „Sf. Ioan Casian” Dorohoi 
Activitatea filantropic\ a brut\riei const\ în oferirea de pâine [i ajutoare

financiare persoanelor devaforizate. 

5. Brut\ria „Sf. Dumitru” Pa[cani 
Activitatea filantropic\ a brut\riei const\ în oferirea de pâine persoanelor

defavorizate [i unor institu]ii de ocrotire social\, precum [i în oferirea de ajutoare
financiare persoanelor devaforizate. 

6. Brut\ria „Sf. Ana”– Protopopiatul I Ia[i  
Activitatea filantropic\ a brut\riei const\ în oferirea de pâine unor institu]ii

de ocrotire social\. 

 7. Brut\ria „Sf. Teodora de la Sihla” – Humule[ti
Activitatea filantropic\ a brut\riei const\ în oferirea de pâine persoanelor

devaforizate.

 8. Brut\ria „Sf. Împ\ra]i Constantin [i Elena” – Darabani
Brut\ria a fost înfiin]at\ în acest an, activitatea de panifica]ie debutând în luna

august. Activitatea filantropic\ a brut\riei const\ în oferirea de pâine persoanelor
defavorizate, unor parohii [i spitale. 
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 9.  Cantina de ajutor social „Sf. Teodora de la Sihla” – Humule[ti 
 În anul 2003 a oferit persoanelor nevoia[e 10.160 de por]ii de mâncare. 

10. Cantina social\ Roznov 
În anul 2003, de serviciile sociale ale cantinei au beneficiat 320 de familii. 

11. Cantina „Sf. Ilie” Boto[ani 
În anul 2003 a desf\[urat 5 programe social-filantropice, prezentate în Anexa nr. 1. 

12. C\minul social-filantropic de la M\n\stirea V\ratec: 
S-au executat lucr\ri de construc]ie la urm\toarele obiective: paraclisul „Sf.

Ioan Teologul”, corpul cl\dirii – etajele I [i II. Mai trebuie executate lucr\rile de
finisaj, lucr\rile la instala]iile electrice, sanitare, termice [i de gaz. 

13. C\minul de b\trâni „Sf. Paisie de la Neam]” 
Se inten]ioneaz\ darea în folosin]\ la data de 1 mai 2004. Bolni]a m\n\stirii

g\zduie[te 11 persoane defavorizate. 
 

Unit\]i medicale caritabile: 

1. Centrul de Diagnostic [i Tratament Providen]a Ia[i
În anul 2003, în Sec]ia de Radiologie [i Imagistic\ Medical\ au fost instalate

dou\ echipamente radiologice, primite prin dona]ie: un litotriptor (aparat de lo-
calizare, sf\râmare [i eliminare a calculilor renali) [i un mamograf, care s-au
ad\ugat la cele dou\ instala]ii de radiodiagnostic noi, deja existente. De asemenea,
Centrul de Diagnostic [i Tratament Providen]a a fost dotat cu dou\ ambulan]e
marca Mercedes VITO, noi [i complet echipate, oferite de Statul elen [i Biserica
Ortodox\ a Greciei. Tot în anul 2003, a fost achizi]ionat, prin dona]ie, cu spri-
jinul unei organiza]ii din Germania, un generator electric, ca solu]ie alternativ\
de alimentare cu energie electric\. 

Pentru anul 2004, sunt necesare noi resurse financiare pentru finalizarea
urm\toarelor lucr\ri: 

• realizarea unui rezervor de ap\, solicitat de Direc]ia de S\n\tate Public\ Ia[i
[i Grupul de Pompieri Ia[i; 

• realizarea tubulaturii aferente instala]iei de climatizare din cele dou\ s\li ale
blocului operator, agregatul fiind deja montat; 

• achizi]ionarea unui co[ de fum pentru buc\t\rie; 
• achizi]ionarea de noi boilere pentru ap\ cald\. 

2. Centrul de Educa]ie [i Informare Medical\ Providen]a Ia[i
• Finalizarea lucr\rilor de confec]ii metalice; 
• Executarea lucr\rilor de acoperire a cl\dirii centrului [i de compartimentare

a parterului. 

3. Dispensarul Policlinic „Sf. Ap. Petru [i Pavel” Ia[i 
În anul 2003, activitatea dispensarului a fost centrat\ pe: 
• eficientizarea activit\]ilor medicale, date fiind necesit\]ile de autofinan]are;
• dezvoltarea activit\]ii caritabile: 
- oferirea de consulta]ii [i investiga]ii medicale tuturor pacien]ilor, la un pre]

de 75% din pre]ul mediu al pie]ei, diferen]a de 25% reprezentând ajutorul oferit
de cabinet tuturor pacien]ilor ; 
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• 305 consulta]ii [i investiga]ii medicale subven]ionate cu 50%; 
• 1.950 de consulta]ii gratuite; 
• oferirea de medicamente gratuite, de care au beneficiat 250 de persoane

suferinde; 
• oferirea de materiale medicale (cârje, cadre, c\rucioare), beneficiari fiind

46 de persoane; 
• oferirea de ochelari [i aparate auditive unui num\r de 80 de persoane; 
• lucr\ri de investi]ii la spa]iile medicale [i generale din „Casa Nicodim”. 

4. Cabinetul Medical „Sf. Cosma [i Damian” – M\n\stirea Agapia 
• Din fondurile m\n\stirii, au fost oferite medicamente în valoare de

22.034.797 lei; 
• Acordarea primului ajutor în caz de urgen]\ pentru 450 de pacien]i; 
• Administrarea de tratamente gratuite pentru 4.300 de pacien]i; 
• Întocmirea dosarelor necesare acord\rii de ajutor special pentru 9 persoane. 

5. Cabinetul stomatologic „Sf. Pantelimon" Ia[i 
• 487 de pacien]i au beneficiat de investiga]ii [i tratamente stomatologice

gratuite; 
• cu ocazia hramului Sf. Parascheva a fost organizat un punct de prim ajutor

pentru pelerini, unde au fost consulta]i [i trata]i 67 de pacien]i; 
• au fost stabilite formalit\]ile de colaborare cu C\minul „Sf. Andrei”, Centrul

de Excelen]\ Ia[i [i Colegiul Na]ional „Emil Racovi]\”, în vederea trat\rii co-
piilor cu dificult\]i financiare. 

6. Cabinetul „Sf. Teodora de la Sihla” – M\n\stirea Sih\stria
• Asisten]a medical\ a fost acordat\ cu sprijinul AMFOR. 

7. Cabinetul Stomatologic „Sf. Pantelimon” Dorohoi 
Activitatea cabinetului a fost reluat\ în luna iulie 2003. 
Opera caritabil\: 
• 87 de consulta]ii gratuite; 
• tratamente gratuite administrate unui num\r de 10 persoane defavorizate. 
 

Activit\]i caritabile desf\[urate de alte subunit\]i ale Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei 

Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” 
• Activitatea social-filantropic\ a fost concretizat\ în realizarea de proiecte

prezentate în Anexa nr. 1 ; 
• Finan]area M\n\stirii Frumoasa Ia[i cu suma de 55.269.982 lei, pentru

dotare [i renovare; 
• Organizarea de pelerinaje pentru persoane defavorizate [i monahi, cheltuielile

fiind suportate de Institutul Ecumenic [i subunit\]ile aflate în adminstrarea acestuia; 
• Contribu]ia Institutului la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva (cazare [i

mas\) s-a ridicat la valoarea de 353.619.000 lei; 
• Patiseria „Pelerinul” sus]ine activit\]ile sociale ale Centrului eparhial cu

10.000.000 lei/lunar. 
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Centrul Cultural - Pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” 
• Corganizator în cadrul urm\toarelor activit\]i [i proiecte: „Mo[tenirea teo-

logiei P\rintelui Dumitru St\niloae [i valorificarea ei ast\zi”, Conferin]a
pastoral\ anual\ a preo]ilor din Arhiepiscopia Ia[ilor; 

• Organizarea de tabere de copii [i tinerat în colaborare cu diverse O.G.-uri [i
O.N.G.-uri. Reducerea pentru cazare a fost de aproximativ 153.600.000 lei, iar
reducerea pentru mas\ a fost în valoare de 6.400.000 lei; 

• Pentru personalul monahal cu ascultare la C.C.P. Dur\u, precum [i pentru
personalul civil angajat, au fost suportate financiar cheltuielile de mas\, iar
pentru personalul civil [i cheltuielile de cazare. Pentru pelerini s-a oferit gratuit
hran\. 

Activit\]i caritabile desf\[urate prin a[ez\mintele sociale apar]inâd unor O.N.G.-uri
înfiin]ate [i/sau patronate de Mitropolia Moldovei [i Bucovinei 

1. Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\” 
• Proiectul 035 – Consiliere [i sprijin în vederea reintegr\rii în via]a social

economic\ a comunit\]ii  are ca scop consilierea [i reconversia profesional\ a
persoanelor aflate în dificultate. Pân\ la 31 decembrie 2003, 62 de persoane au
fost plasate pe pia]a muncii, 223 de persoane au fost cuprinse la cursuri de
recalificare, 407 persoane au beneficiat de 510 consulta]ii medicale gratuite. Ter-
menul de finalizare este 15 martie 2004. 

• Proiectul 036 – Înfiin]area unei cantine de ajutor social – cu distribuire de
preparate la domiciliul persoanelor aflate în dificultate [i oferirea de servicii
temporare persoanelor dezavantajate social. La 31 decembrie 2003, 264 persoane
au beneficiat de serviciile cantinei sociale în serii de 14 zile fiecare, cazurile deo-
sebite, în special b\trânii, fiind men]inute pe toat\ perioada. De asemenea, cu
ocazia hramului Sf. Cuvioase Parascheva, au fost distribuite 500 de pache]ele cu
hran\ cald\, iar cu ocazia Sfintelor S\rb\tori de iarn\ au fost oferite 100 de
pachete cu alimente. Termenul de finalizare este 31 ianuarie 2004. 

2. Asocia]ia Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i Români (A.S.C.O.R.) – Filiala
Ia[i 

• La C\minul de b\trâni „Sf. Împ\ra]i Constantin [i Elena”, în fiecare duminic\,
ascorenii desf\[oar\ activit\]i misionare [i de consiliere. Lunar organizeaz\ slujba
Sf. Maslu; 

• La centrele pentru copii „Gulliver”, „Prim\verii”, „Rosseti”, „Sf. Andrei”
desf\[oar\ activit\]i de catehizare [i pentru petrecerea timpului liber; 

• La penitenciar se desf\[oar\ programul de educa]ie social-religioas\
„Metanoia”. 

3. Asocia]ia Medicilor [i Farmaci[tilor Ortodoc[i Români (AMFOR) 
• A fost pus la punct un sistem de colaborare eficient cu Dispensarul Poli-

clinic „Sf. Apostoli Petru [i Pavel”; 
• 22 de medici, voluntari ai AMFOR-ului, au format echipe de gard\ care au

acordat asisten]a medical\ pelerinilor veni]i la hramul Sf. Parascheva. 
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4. Fr\]ia Ortodox\ Român\ (F.O.R.) – Filiala Ia[i 
De[i statutul de organizare [i func]ionare al asocia]iei nu prevede desf\[u-

rarea de activit\]i caritativ-filantropice, F.O.R. Ia[i a desf\[urat [i astfel activit\]i
cu ocazia marilor s\rb\tori cre[tine la Penitenciarul Ia[i unde a oferit de]inu]ilor
(adul]i [i minori) produse de igien\ [i pachete cu hran\. 

5. Funda]ia de caritate „Samarineanul Milostiv” Ia[i 
Funda]ia sprijin\ bolnavii cu afec]iuni pulmonare cronice, în special bolnavii

de TBC, colaborând cu Serviciul de asisten]\ social\ din cadrul Spitalului Clinic
de Pneumologie. 

Pe parcursul anului 2003 au fost desf\[urate urm\toarele activit\]i: 
• constant, 220 de familii care au bolnavi de tuberculoz\ au fost asistate [i

sprijinite cu alimente, haine [i produse de igien\; 
• a ini]iat programul „Nu fi naiv – tuberculoza nu iart\!”, o ac]iune de infor-

mare a popula]iei asupra tuberculozei; 
• 4 persoane sunt g\zduite în C\minul „Sf. Nicolae” – Gol\e[ti; 
• au fost desf\[urate ac]iuni caritabile [i cultural-misioanre, cu ocazia unor

s\rb\tori cre[tine, în colaborare cu SONFER Ia[i.

6. Societatea Ortodox\ Na]ional\ a Femeilor din România (SONFR) –
Filiala Ia[i 

• Activit\]i social-filantropice desf\[urate, pentru bolnavii de TBC, cu ocazia
unor s\rb\tori cre[tine [i în fiecare sâmb\t\ din Postul Mare, în colaborare cu
Funda]ia de Caritate „Samarineanul Milostiv”, Biserica „Sf. Atanasie [i Chiril” [i
preotul de caritate Dumitru-Gic\ P\duraru; 

• Sursa de finan]are este constituit\ din fondurile personale ale membrelor
societ\]ii. 

7. Asocia]ia „Familia Nostra” – Centrul pentru primirea copiilor str\zii
„Sf. Andrei” Ia[i 

În cursul anului 2003, centrul a fost tranzitat de 24 de copii. Actualmente, în
centru sunt ocroti]i 14 copii cu vârste cuprinse între 8 [i 18 ani. Copiii asista]i
beneficiaz\ de cazare [i mas\, precum [i de activit\]i educative [i de petrecere a
timpului liber. Centrul este sprijinit de Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, per-
soane fizice [i asocia]ii din ]ar\ [i din str\in\tate. 

ANEXA NR. 3A

Valoarea Fondului Filantropia utilizat pentru opera social-filantropic\ în
Arhiepiscopia Ia[ilor în anul 2003 

PROTOPOPIATUL SUMA (Lei) 

Sectorul Diaconia 220.075.816 

Protopopiatul I Ia[i 127.575.500 

Protopopiatul II Ia[i 53.000.000 

Protopopiatul Pa[cani 17.443.900 

Protopopiatul Hârl\u 13.950.000 
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Protopopiatul Boto[ani 26.417.997 

Protopopiatul Dorohoi 16.350.000 

Protopopiatul S\veni 5.600.000 

Protopopiatul Darabani - 

Protopopiatul Piatra Neam] 21.319.000 

Protopopiatul Târgu Neam] 27.200.000 

Protopopiatul Roznov 15.000.000 

Protopopiatul Ceahl\u 29.000.000 

Total: 572.932.213 

A. Programe de sprijin financiar pentru asista]i
 

Sectorul Diaconia/Protopopiatul Nr. 
beneficiari 

Valoare program 

A. 1. Programe „Ajutoare financiare de urgen]\” 

1. Sectorul Diaconia 72 70.075.816 

2. Protopopiatul Boto[ani 9 8.741.100 

3. Protopopiatul Dorohoi 39 15.850.000 

4. Protopopiatul Hârl\u - 1.250.000 

5. Protopopiatul Ia[i I 38 36.950.000 

6. Protopopiatul Pa[cani 34 17.443.900 

7. Protopopiatul Piatra Neam] 314 12.655.000 

8. Protopopiatul Roznov 9 15.000.000 

9. Protopopiatul Târgu Neam] 87 19.500.000 

10 Protopopiatul Ceahl\u  3.000.000 

Total A1 530 200.465.816 

A. 2. Programe „Burse [colare” 

1. Protopopiatul Boto[ani 16 1.426.800 

2. Protopopiatul Ceahl\u 1 1.000.000 

3. Protopopiatul Ia[i II 1 6.700.000 

4. Protopopiatul Piatra Neam] 1 800.000 

5. Protopopiatul Ia[i I 1 16.000.000 

Total A2 20 25.926.800 

A. 3. Programe „Acte de identitate” 

1. Protopopiatul Boto[ani 3 250.000 

Total A3 3 250.000 

Total A 552 226.642.616 

B. Programe de sprijin material pentru asista]i 

Sectorul Diaconia/Protopopiatul Nr. 
beneficiari 

Valoare program 

B. 1. Programe de sprijin cu alimente 

1. Protopopiatul Boto[ani 15 4.000.000 

2. Protopopiatul Hârl\u 56 3.208.696 

3. Protopopiatul Ia[i I - 6.848.500 

4. Protopopiatul Ia[i II 262 36.300.000 

5. Protopopiatul Piatra Neam] 78 5.553.000 

6. Protopopiatul Târgu Neam] - 7.700.000 

7. Protopopiatul Ceahl\u - 25.000.000 

Total B1 411 88.610.196 
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Total: 572.932.213 lei

B. 2. Programe de sprijin cu articole de îmbr\c\minte 

1. Protopopiatul Boto[ani 9 2.600.000 

Total B2 9 2.600.000 

B. 3. Program de sprijin cu rechizite 

1. Protopopiatul Piatra Neam] 4 557.000 

2. Protopopiatul Boto[ani 20 2.400.097 

3. Protopopiatul Ia[i II 46 5.100.000 

Total B3 70 8.057.097 

B. 4. Alte programe de sprijin material 

1. Protopopiatul Piatra Neam] 75 1.000.000 

2. Protopopiatul S\veni 30 5.600.000 

Total B4 105 6.600.000 

Total B 595 105.867.293 

C. Programe de sprijin financiar [i investi]ii pentru institu]ii sociale ale bisericii 

Sectorul Diaconia/Protopopiatul Valoare program 

1. Protopopiatul Ia[i II 4.900.000 

2. Protopopiatul Piatra Neam] 754.000 

3. Protopopiatul Boto[ani 7.000.000 

4. Sectorul Diaconia 150.000.000 

Total C 162.654.000 

D. Programe de sprijin financiar [i investi]ii pentru institu]ii sociale altele 
decât cele ale Bisericii 

Sectorul Diaconia/Protopopiatul Valoare program 

1. Protopopiatul Dorohoi 500.000 

Total D 500.000 

E. Programe de sprijin material** pentru institu]ii sociale altele 
decât cele ale Bisericii 

Sectorul Diaconia/Protopopiatul Valoare program 

1. Protopopiatul Ia[i 1 41.277.000 

Total E 41.277.000 

F. Alte programe/proiecte 

Sectorul Diaconia/Protopopiatul Nr. benefi-
ciari 

Valoare program 

1. Protopopiatul Hârl\u 45 9.403.462 

2. Protopopiatul Ia[i 1 - 26.500.000 

Total F 45 35.903.462 

G. Salarii asisten]i sociali
 

Sectorul Diaconia/Protopopiatul Valoare program 

1. Protopopiatul Hârl\u 87.842 

Total G 87.842 
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ANEXA NR. 3B

Resurse financiare [i materiale, altele decât Fondul Filantropia, 
utilizate în opera social-filantropic\ în Arhiepiscopia Ia[ilor în anul 2003 

 

 

Protopopiatul Suma (Lei) 

Sectorul Diaconia 1.670.380.000 
205euro 
4 USD 

Protopopiatul I Ia[i 32.500.000 

Protopopiatul II Ia[i 428.811.700 

Protopopiatul Pa[cani 389.049.179 

Protopopiatul Hârl\u 131.000.000 

Protopopiatul Boto[ani 786.070.000 

Protopopiatul Dorohoi 89.580.497 

Protopopiatul S\veni 450.000.000 

Protopopiatul Darabani - 

Protopopiatul Pt. Neam] 59.996.000 

Protopopiatul Tg. Neam] 6.050.000 

Protopopiatul Roznov 470.600.000 

Protopopiatul Ceahl\u 43.000.000 

Total: 4.557.037.376 

A. Programe de sprijin financiar pentru asista]i 
Protopopiatul Nr. 

beneficiari 
Valoare program 

A. 1. Programe „Ajutoare financiare de urgen]\” 

1. Protopopiatul Piatra Neam] 26 7.722.000 

2. Protopopiatul Boto[ani 4 5.749.000 

3. Protopopiatul Ia[i I 200 15.000.000 

4. Protopopiatul Pa[cani 8 43.099.000 

Total A1 238 71.570.000 

A. 2. Programe „Burse [colare” 

1. Protopopiatul Pa[cani 4 2.200.000 

Total A2 4 2.200.000 

Total A 242 73.770.000 

B. Programe de sprijin material pentru asista]i 

Protopopiatul Nr. 
beneficiari 

Valoare program 

B. 1. Programe de sprijin cu alimente 

1. Protopopiatul Boto[ani 9.000 300.898.000 

2. Protopopiatul Ia[i II - 265.461.700 

3. Protopopiatul Pa[cani 418 169.170.736 

4. Protopopiatul Piatra Neam] 90 9.449.000 

5. Protopopiatul Roznov 650 470.600.000 

6. Protopopiatul Târgu Neam] 7 2.600.000 

7. Sectorul Diaconia 1.000 1.300.000.000 

8. Protopopiatul Dorohoi 32 15.804.871 

9. Protopopiatul Ia[i I 85 5.500.000 

Total B1 10.282 2.539.484.307 
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B. 2. Programe de sprijin cu articole de îmbr\c\minte 

1. Protopopiatul Boto[ani 540 125.555.000 

2. Protopopiatul Hârl\u - 100.000.000 

3. Protopopiatul Ia[i I 72 12.000.000 

4. Protopopiatul Ia[i II 274 154.000.000 

5. Protopopiatul Pa[cani 2 2.800.000 

6. Protopopiatul Piatra Neam] 50 30.000.000 

7. Protopopiatul Târgu Neam] 7 3.450.000 

Total B2 945 417.805.000 

B. 3. Program de sprijin cu rechizite 

1. Protopopiatul Boto[ani 2.677 214.468.000 

2. Protopopiatul Dorohoi 1 180.000 

3. Protopopiatul Pa[cani 3 5.320.000 

Total B3 2.681 219.968.000 

B. 4. Alte programe de sprijin material 

1. Protopopiatul Boto[ani 20 50.400.000 

2. Protopopiatul Dorohoi 61 29.000.000 

3. Protopopiatul Ia[i II - 10.900.000 

4. Protopopiatul Pa[cani 4 4.232.200 

5. Protopopiatul Piatra Neam] 250 9.625.000 

6. Sectorul Diaconia - 100.000.000 

Total B4 335 204.157.200 

Total B 14.243 3.381.414.507 

C. Programe de sprijin financiar [i investi]ii pentru institu]ii sociale ale Bisericii
 

Protopopiatul Valoare program 

1. Protopopiatul Ceahl\u 3.000.000 

2. Protopopiatul Dorohoi 7.640.000 

3. Protopopiatul Hârl\u 2.000.000 

4. Protopopiatul Ia[i II 4.700.000 

5. Protopopiatul Pa[cani 119.323.422 

6. Sectorul Diaconia 210.830.000 
              205euro 
              4 USD

Total C 347.493.422
              205euro
              4 USD

D. Programe de sprijin financiar [i investi]ii pentru institu]ii sociale altele 
decât cele ale Bisericii 

Protopopiatul Valoare program 

1. Protopopiatul Ceahl\u 40.000.000 

2. Protopopiatul Dorohoi 4.712.500 

3. Protopopiatul S\veni 450.000.000 

Total D 494.712.500 

E. Programe de sprijin material** pentru institu]ii sociale ale Bisericii 

Protopopiatul Valoare program 

1. Protopopiatul Dorohoi 17.243.126 

Total E 17.243.126 
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Total general 4.557.037.376 

Total 4.557.037.376 

F. Programe de sprijin material** 
pentru institu]ii sociale altele decât cele ale Bisericii 

Protopopiatul Valoare program 

1. Protopopiatul Boto[ani 15.400.000 

2. Protopopiatul Dorohoi 15.000.000 

Total F 30.400.000 

G. Alte programe/proiecte 

Protopopiatul Nr. 
beneficiari 

Valoare program 

1. Protopopiatul Boto[ani 72 73.600.000 

2. Protopopiatul Hârl\u 60 29.000.000 

3. Protopopiatul Ia[i II 112 3.750.000 

4. Protopopiatul Pa[cani 18 42.903.821 

5. Protopopiatul Piatra Neam] 2 3.200.000 

6. Sectorul DIACONIA 1.060 59.550.000 

Total G 1.324 212.003.821 

Sursa fondurilor Suma 

PROPRII 262.617.000 

Protopopiatul Boto[ani 212.617.000 

Protopopiatul Hârl\u 7.000.000 

Protopopiatul Ceahl\u 43.000.000 

DONA}II 3.838.245.571 

Sectorul Diaconia 1.670.380.000
              205euro 
              4 USD 

Protopopiatul Boto[ani 573.453.000 

Protopopiatul Hârl\u 124.000.000 

Protopopiatul Ia[i I 17.500.000 

Protopopiatul Ia[i II 428.811.700 

Protopopiatul Piatra Neam] 59.996.000 

Protopopiatul S\veni 450.000.000 

Protopopiatul Roznov 470.600.000 

Protopopiatul Dorohoi 43.504.871 

BRUT|RII 46.075.626 

Protopopiatul Dorohoi 46.075.626 

ALTELE 602.919.832 

Protopopiatul Târgu Neam] 6.050.000 

Protopopiatul Ia[i I 15.000.000 

Protopopiatul Pa[cani 389.049.179 
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ANEXA NR. 3C

Resurse financiare [i materiale utilizate în opera social-filantropic\ 

de c\tre parohii în anul 2003 

Protopopiatul Suma (Lei) 
Protopopiatul I Ia[i - 

Protopopiatul II Ia[i - 

Protopopiatul Pa[cani 432.000.000 

Protopopiatul Hârl\u 4.500.000 

Protopopiatul Boto[ani 1.003.470.000 

Protopopiatul Dorohoi 344.000.000 

Protopopiatul S\veni - 

Protopopiatul Darabani - 

Protopopiatul Piatra Neam] - 

Protopopiatul Târgu Neam] - 

Protopopiatul Roznov - 

Protopopiatul Ceahl\u 391.600.000 

Total 2.175.570.000 

A. Programe de sprijin financiar pentru asista]i 

Protopopiatul Nr. 
beneficiari 

Valoare program 

A. 1. Programe „Ajutoare financiare de urgen]\” 
1. Protopopiatul Pa[cani 60 120.000.000 

2. Protopopiatul Boto[ani 116 63.950.000 

3. Protopopiatul Dorohoi 238 125.000.000 

Total A1 414 308.950.000 

A. 2. Programe „Burse [colare” 

1. Protopopiatul Boto[ani 14 42.000.000 

2. Protopopiatul Pa[cani 30 75.000.000 

Total A2 44 117.000.000 

Total A 458 425.950.000 

B. Programe de sprijin material pentru asista]i
 

Protopopiatul Nr. 
beneficiari 

Valoare program 

B. 1. Programe de sprijin cu alimente 
1. Protopopiatul Boto[ani 1.090 653.100.000 

2. Protopopiatul Ceahl\u 425 291.400.000 

3. Protopopiatul Dorohoi 570 202.000.000 

4. Protopopiatul Pa[cani 86 150.000.000 

Total B1 2.171 1.296.500.000 

B. 2. Programe de sprijin cu articole de îmbr\c\minte 

1. Protopopiatul Boto[ani 1.060 65.800.000 

2. Protopopiatul Ceahl\u 78 32.500.000 

3. Protopopiatul Dorohoi 10 15.000.000 

4. Protopopiatul Pa[cani 10 25.000.000 

Total B2 1.158 138.300.000 
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Total general 2.175.570.000 

Total 2.175.570.000 

* se va completa dup\ caz: donatorul; din venituri proprii; proiecte PHARE, FRDS etc.; alte
surse (cu men]ionarea lor) ; 
** primite ca atare [i distribuite sau achizi]ionate din sumele atrase de parohie.

B. 3. Program de sprijin cu rechizite 
1. Protopopiatul Ceahl\u 108 19.400.000 

2. Protopopiatul Hârl\u 90 4.500.000 

3. Protopopiatul Pa[cani 20 50.000.000 

Total B3 218 73.900.000 

B. 4. Alte programe de sprijin material 
1. Protopopiatul Boto[ani 7 2.000.000 

2. Protopopiatul Ceahl\u 75 48.300.000 

3. Protopopiatul Pa[cani 25 12.000.000 

Total B4 107 62.300.000 

Total B 3.654 1.571.000.000 

C. Programe de sprijin financiar [i investi]ii pentru institu]ii sociale altele 
decât cele ale Bisericii 

Protopopiatul Valoare program 
1. Protopopiatul Dorohoi 2.000.000 

Total C 2.000.000 

D. Programe de sprijin material** pentru institu]ii sociale altele
decât cele ale Bisericii 

Protopopiatul Valoare program 

1. Protopopiatul Boto[ani 165.120.000 

Total D 165.120.000 

E. Alte programe/proiecte 

Protopopiatul Nr. 
beneficiari 

Valoare program 

1. Protopopiatul Boto[ani 625 11.500.000 

Total E 625 11.500.000 

Sursa fondurilor Suma 

Proprii 789.050.000 

Protopopiatul Boto[ani 40.050.000 

Protopopiatul Pa[cani 432.000.000 

Protopopiatul Dorohoi 317.000.000 

Dona]ii 1.386.520.000 

Protopopiatul Boto[ani 963.420.000 

Protopopiatul Dorohoi 27.000.000 

Protopopiatul Hârl\u 4.500.000 

Protopopiatul Ceahl\u 391.600.000 
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ANEXA NR. 4

Principalele a[ez\minte [i programe social-filantropice propuse a se realiza, 
finaliza sau pune în func]iune în Arhiepiscopia Ia[ilor în anul 2004

Nr. Denumire proiect Ini]iator Categorii de 
beneficiari 

Locul desf\[ur\rii 

1. Centrul Social – Cul-
tural „Sf. Ilie”

Centrul eparhial Ia[i B\trâni [i pelerini 
f\r\ venituri sau cu 
venituri mici. Ac-
tivit\]i cu tinerii. 

M\n\stirea 
Micl\u[eni 

2. Centrul de Diagnostic 
[i Tratament 
PROVIDEN}A 
 

Centrul eparhial Ia[i Toate categoriile 
sociale. Cele defa-
vorizate vor bene-
ficia de sprijin din 
partea Centrului 
eparhial. 

Centrul de Diagnos-
tic [i Tratament 
Providen]a 

3. Centrul de Educa]ie 
[i Informare Medical\ 
Providen]a  

Centrul eparhial Ia[i Toate categoriile 
sociale [i perso-
nalul medical. 

Centrul de Educa]ie 
[i Informare Medi-
cal\ Providen]a 

4. Înmormânt\ri pentru 
oamenii str\zii 

Protopopiatul 
Boto[ani 

Oameni f\r\ 
familie 

Protopopiatul 
Boto[ani 

5. Pelerinajul s\racilor Protopopiatul 
Boto[ani 

Persoane nevoia[e Arhiepiscopia Ia[ilor 

6. Ajutorarea persoanelor 
aflate în nevoi 

Protopopiatul 
Hârl\u 

Familii s\race Protopopiatul Hârl\u 
 

7. Tab\ra de crea]ie 
religioas\ „Sf. 
Apostol Luca” 

Protopopiatul 
Hârl\u 

Elevi Poiana Deleni 
 
 

8. Fiecare {tefan e mai 
fericit în 2004! 

Protopopiatul 
Hârl\u 

Elevi Protopopiatul Hârl\u 

9. Gr\dini]a de duminic\ 
„Sf. Stelian” 

Protopopiatul 
Hârl\u 

Elevi Pârcovaci 

10. Parteneriat pentru 
copii [i familii 

Protopopiatul Tg. 
Neam] [i Funda]ia 
Serviciilor Sociale 
„Bethany” 

Persoane 
defavorizate 

Târgu Neam] 

11. Sprijinirea persoanelor 
s\race aflate în 
necaz [i în nevoie 

Protopopiatul 
Pa[cani 

Persoane defavo-
rizate, familii nu-
meroase 

Brut\ria 
„Sf. Dumitru” 

12. Filantropia Protopopiatul 
Pa[cani 

Familii s\race, 
persoane 
vârstnice 

Complexul Social 
„Sf. Andrei” 

13. O mas\ cald\ pentru 
cei s\raci 

Protopopiatul 
Roznov 

Persoanele 
defavorizate 

Roznov 

14. Bucuria pascal\ Protopopiatul 
Piatra Neam] 

Persoane cu nevoi 
speciale 

Protopopiatul 
Piatra Neam] 

15. Samarineanul Milostiv Protopopiatul 
Piatra Neam] 

Enoria[ii s\raci Parohii 
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Sectorul silvic [i agricol

Compartimentul agricol

Realiz\rile de fond funciar, precum [i multitudinea de probleme legate de
gestionarea judicioas\ a întregului patrimoniu silvic [i agricol redobândit de
unit\]ile noastre de cult [i câ[tigat în instan]e pe cale judec\toreasc\ de Sectorul
juridic, au impus înfiin]area unui nou sector în cadrul Centrului eparhial Ia[i [i
anume Sectorul silvic [i agricol.

Munca efectuat\ de sectorul juridic, la care am fost încadrat pân\ la înfiin-
]area Sectorului agricol, pentru recuperarea propriet\]ilor care au apar]inut
parohiilor, m\n\stirilor [i schiturilor, conform legilor funciare în vigoare, precum
[i numeroasele demersuri întreprinse la diferite autorit\]i din administra]ia
public\ local\ [i jude]ean\ din jude]ele: Ia[i, Boto[ani [i Neam] s-a finalizat prin
punerea efectiv\ în posesie cu titlu de proprietate a unui num\r de 570 unit\]i de
cult.

În general, activitatea pe care am desf\[urat-o la Sectorul agricol poate fi
structurat\ astfel:

• Urm\rirea retroced\rii terenurilor agricole c\tre parohii, m\n\stiri, schituri
[i modul de administrare a acestora.

• Realiz\ri [i pierderi prin cultivarea suprafe]elor agricole.
• Ac]iuni tehnice efectuate de Sectorul agricol [i silvic [i alte activit\]i colaterale.
• Activit\]i legate de organizarea acestui sector [i propuneri pentru eficien-

tizarea economic\.

I. Din cele 1.247 de parohii, m\n\stiri [i schituri din cadrul Arhiepiscopiei
Ia[ilor numai un num\r de 568 unit\]i de cult sunt în prezent proprietare de
terenuri agricole cu titlu de proprietate, restul de 679 unit\]i de cult nu de]in înc\
nici un fel de suprafe]e agricole, întrucât unele parohii sau schituri sunt nou
înfiin]ate (dup\ 13 martie 2000) [i nu fac obiectul legilor de fond funciar, iar
altele sunt în curs de a fi puse în posesie, întârzierea aceasta având diverse cauze
[i anume:

- neidentificarea vechilor amplasamente [i lipsa dovezilor scriptice;
- erori, voite sau nu, s\vâr[ite din partea unor comisii locale de fond funciar

prin eliberarea de titluri de proprietate la diverse persoane fizice pe vechiul am-
plasament al bisericilor;

- imposibilitatea de a intra în posesia terenurilor pe vechile amplasamente
sau de a primi altele în schimb etc.

În prezent, situa]ia terenurilor agricole ce apar]in unit\]ilor de cult din
Arhiepiscopia Ia[ilor se prezint\ astfel:

1. Centrul eparhial Ia[i administreaz\ o suprafa]\ total\ de 578,66 ha teren
agricol, situat pe raza mai multor comune din jude]ul Ia[i, proprietatea unor
unit\]i de cult direct subordonate. Distribu]ia acestor terenuri este urm\toarea:

- Municipiul Ia[i # 76 ha (14 ha vie)
- Comuna Popricani # 250 ha
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- Comuna Vl\deni # 140,66 ha
- Comuna Voine[ti - Lungani # 61 ha
- Comuna Miroslava-Uricani # 31 ha (15 ha vie)
- Comuna Aroneanu-{orogari # 11 ha (6,5 ha vie)
- Comuna Cotnari # 6,75 ha vie
- Comuna }ife[ti-Panciu, jud. Vrancea # 2,5 ha
Din suprafa]a de 578 ha teren agricol - 280 ha reprezint\ teren arabil; 205 ha

p\[uni [i fâne]e; 41 ha vie; 1,5 ha livad\ [i 48,75 ha alte terenuri.
De men]ionat este faptul c\ suprafe]ele agricole din comunele: Popricani,

Vl\deni, Voine[ti [i Miroslava se g\sesc într-un trup compact [i ne avantajeaz\
pentru organizarea unor ferme vegetale [i viticole.

2. În cadrul protopopiatelor situa]ia propriet\]ilor agricole care apar]in paro-
hiilor [i m\n\stirilor este urm\toarea:

În general, majoritatea terenurilor parohiilor [i m\n\stirilor din cadrul proto-
popiatelor sunt amplasate pe comune diferite la distan]e apreciabile unele fa]\ de
altele, fragmentar, fapt care creeaz\ dificult\]i în organizarea unei exploat\ri
unitare, în asocia]ie, pentru a spori rentabilizarea economic\. Datorit\ acestei
situa]ii fiecare unitate de cult care este proprietar\ de terenuri agricole le
administreaz\ în mod individual, fie prin cultivare în sistem propriu, fie prin
arendare la diferite societ\]i agricole existente în zon\.

II. În anul 2003 cultivarea terenurilor administrate direct de Centrul eparhial
s-a f\cut în general în sistem de arend\, având încheiate contracte de arend\ cu
diferite societ\]i agricole pentru o suprafa]\ de 493 ha [i doar 21 de ha au fost
cultivate în sistem propriu, folosind baza material\ de la M\n\stirea Bucium [i
Schitul „Sf. Ilie” Cotnari.

Nr. 
crt.

Protopopia-
tul

Nr. total al 
unit\]ilor de 

cult

Nr. unit\]ilor de 
cult care de]in 

terenuri agricole

Suprafa]a agricol\ pe categorii de 
folosin]\ (ha)

Suprafa]a 
agricol\ to-

tal\ (ha)

A P^F L V Alte 
tere-
nuri

1. Ia[i I 180 42 206 23 – 2 3 233

2. Ia[i II 160 66 265 – 7 7 14 293

3. Pa[cani 106 57 296 9 5 2 10 321

4. Hârl\u 94 76 323 35 11 6 – 375

5. Boto[ani 156 85 624 75 5 – 25 729

6. Dorohoi 95 45 213 76 3 – 4 296

7. Darabani 46 30 81 21 – – 17 118

8. S\veni 90 30 155 12 1 – 6 173

9. Roznov 45 22 77 44 – – 5 125

10. P. Neam] 132 29 18 – 1 – – 170

11. Tg. Neam] 105 57 274 709 16 11 78 1088

12. Ceahl\u 38 14 10 40 – – 1 51

Total 1247 553 2642 1043 49 28 163 3972
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S-a recurs la aceast\ form\ de exploatare în regim de arend\ întrucât nu
de]inem ma[ini agricole [i o baz\ material\ corespunz\toare care s\ ne permit\
înfiin]area unor ferme vegetale sau viticole.

A. Veniturile agricole pentru anul 2003 realizate de Centrul eparhial din
arendarea terenurilor au fost urm\toarele:

• 11.900 kg struguri – reprezentând contravaloarea arendei pentru suprafa]a
de 23,5 ha vie, (suprafe]e situate la Uricani, Miroslava, Panciu-Vrancea [i
{orogari);

• 18.000.000 lei – reprezentând contravaloarea arendei/ 2002-2003 pentru 2
ha vie situate la Cotnari [i cultivate de S.C. Cotnari S.A.;

• 61.625.000 lei - reprezentând contravaloarea arendei pentru 2002 de la S.C.
Vitalef S.A., dar care s-a atribuit sub form\ de produse alimentare.

Tot la capitolul realiz\ri putem consemna [i ob]inerea unei produc]ii bune de
struguri de pe suprafe]ele de vie de la Bucium, Cotnari [i Zanea (circa 20 ha) [i
care au fost cultivate de noi. Aceast\ produc]ie de struguri se cifreaz\ la circa 110
tone [i au fost vinifica]i la M\n\stirea Bucium [i la S.C. Cotnari S.A., ajuta]i
fiind de domnul Director General Neculai Carja.

De asemenea, de pe suprafa]a de 1,5 ha livad\ de meri s-a ob]inut aproxi-
mativ 42 tone mere. Aceste rezultate notabile sunt rodul muncii depuse din
partea M\n\stirii Bucium în colaborare cu Sectorul agricol [i justific\ necesitatea
înfiin]\rii unor ferme agricole [i dotarea cu întreg necesarul de ma[ini, precum [i
extinderea sistemului propriu de cultivare acolo unde suprafe]ele de teren permit
acest lucru.

B. În cadrul protopopiatelor situa]ia veniturilor agricole rezultate din culti-
varea terenurilor pe care parohiile [i m\n\stirile le de]in în proprietate se prezint\
astfel:

Venituri semnificative au realizat doar parohiile [i m\n\stirile din cadrul Pro-
topopiatelor Tg. Neam] [i Pa[cani.

Nr. 
crt.

Protopopiatul Nr. parohii care au realizat 
venit agricol

Suprafa]a agricol\ 
cultivat\ (ha)

1. Ia[i I 10 49

2. Ia[i II 22 14

3. Pa[cani 33 202

4. Hârl\u 12 58

5. Boto[ani 20 103

6. Dorohoi 14 107

7. Darabani 10 57

8. S\veni 6 41

9. Roznov 14 23

10. P. Neam] 12 84

11. Tg. Neam] 42 304

12. Ceahl\u 6 17

TOTAL 201 1.159
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Anul 2003 a fost îns\ un an dificil pentru agricultur\ datorit\ secetei prelun-
gite din perioada aprilie-iunie, astfel încât majoritatea culturilor anuale [i în
special cerealele p\ioase au fost calamitate aproape în totalitate, fapt care s-a
r\sfrânt economic [i asupra noastr\.

Datorit\ secetei, Mitropolia Moldovei [i Bucovinei a înregistrat pierderi din
cauza imposibilit\]ii de a executa arenda de la societ\]ile agricole cu care am
avut încheiate contracte de arend\.

Au r\mas de executat urm\toarele cantit\]i de arend\:
• 250.800 kg grâu de la S.C. Ia[i Nord pentru suprafa]a de 390 ha;
• 27.384 kg grâu de la S.C. Theoderna S.A. pentru suprafa]a de 61 ha;
• 4.098 kg grâu de la S.C. Agromixt S.A. pentru suprafa]a de 6,8 ha.
În total a r\mas de primit o cantitate de 282.262 kg grâu, reprezentând contra-

valoarea arendei pentru 458 ha de teren.
Datorit\ acestei situa]ii din agricultur\, Guvernul României acord\ desp\gu-

biri pentru culturile calamitate conform H.G. nr. 1458/2003 [i, ca urmare, Sectorul
agricol se va preocupa îndeaproape pentru a recupera în parte aceste pierderi.

La protopopiate, din cele 553 de parohii, m\n\stiri [i schituri care de]in
terenuri agricole [i le cultiv\ în sistem propriu sau prin arendare, numai un num\r
de 201 unit\]i de cult au înregistrat profit, iar 352 unit\]i de cult sunt înregistrate
cu debite, cheltuielile de cultivare nefiind acoperite prin valorificarea produc]iei
ob]inute. Au ob]inut profit doar acele unit\]i de cult care de]in p\[uni [i fâne]e,
planta]ii viticole [i pomicole.

III. Pe lâng\ activitatea de urm\rire a aplic\rii legilor de fond funciar, de cen-
tralizare a suprafe]elor retrocedate unit\]ilor noastre de cult [i de observare a
modului de cultivare a terenurilor, am fost preocupat [i m-am implicat în mod
direct pentru asigurarea efectu\rii lucr\rilor agricole de toamn\ pentru cele 20 ha
vie cultivate în sistem propriu. Astfel, am reu[it s\ administr\m pe o suprafa]\ de
4,75 ha vie de la Schitul „Sf. Ilie” Cotnari aproximativ 80 tone gunoi de grajd [i
ne propunem s\ refacem fertilitatea acestui sol. Totodat\, am întocmit schema de
tratamente [i necesarul de pesticide pentru anul 2004 pentru viile cultivate de noi.

Întrucât în anul agricol 2003 arenda[ii ne-a adus un prejudiciu economic
substan]ial, am fost interesat [i de c\utarea unor noi societ\]i agricole, mai cre-
dibile [i cu posibilit\]i de cultivare a unor culturi diverse, în a[a fel încât s\ poat\
asigura plata arendei chiar [i în condi]ii mai critice. În acest sens, cele 390 ha de
la Popricani [i Vl\deni au fost date în arend\ pentru anul 2004 la S.C. Astra
Trife[ti, reprezentat\ de Dl Ing. Vasile Lungu. Este [tiut faptul c\ Dl Ing. Vasile
Lungu a reu[it s\ ob]in\ rezultate frumoase în agricultur\ chiar în condi]iile unui
an secetos [i s-a achitat onorabil fa]\ de to]i arendatorii.

Activitatea Sectorului agricol este la început de drum [i abia acum începe s\
se organizeze pentru a fi eficient\ economic, iar munca pe care am desf\[urat-o
la Centrul eparhial nu a cuprins doar ac]iuni tehnice legate strict de agricultur\, ci
ea a înglobat [i activit\]i efectuate la Sectorul juridic [i silvic.

a) La Sectorul juridic, datorit\ numeroaselor dosare aflate pe rol la diferite
instan]e, a fost nevoie de un volum mare de munc\ din partea mea care a constat
în urm\toarele ac]iuni:
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- cercetarea arhivei Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei [i Arhivele Na]ionale
Ia[i pentru completarea dosarelor din instan]ele de judecat\ de la Ia[i, Cluj,
Bucure[ti, Vaslui, Bicaz, Piatra Neam], Tg. Neam], Boto[ani etc;

- întocmirea [i completarea dosarelor atât pentru instan]ele de judecat\, cât [i
pentru Comisia special\ de retrocedare a imobilelor care au apar]inut unit\]ilor
de cult Bucure[ti, conform Legii nr. 501/2002;

- numeroase deplas\ri în teritoriu la Comisiile locale de fond funciar de la
Ia[i, Voine[ti, Mogo[e[ti, Holboca, Cotnari, R\duc\neni, Tome[ti, Grajduri etc.
pentru a ob]ine procuri judiciare din partea acestor comisii, asigurând astfel deru-
larea proceselor cu Direc]ia silvic\ Ia[i;

- demersuri la Prefectura Vaslui pentru emiterea Hot\rârii Comisiei Jude]ene
de fond funciar pentru atribuirea suprafe]ei de 30 ha M\n\stirii Dobrov\], ac]iune
care s-a finalizat cu succes.

b) În cadrul Sectorului silvic, punerea în posesie a celor 123 de parohii,
m\n\stiri [i schituri pe o suprafa]\ de 1.546 ha p\dure a însemnat un volum mare
de munc\ din partea mea care s-a concretizat astfel:

• identificarea vechilor amplasamente [i efectuarea de m\sur\tori în teren
pentru întocmirea schi]elor topografice;

• deplas\ri în teritoriu la diferite comisii locale, pe raza c\rora unit\]ile noastre
de cult au p\dure, pentru întocmirea proceselor verbale de punere în posesie [i
pentru scrierea titlurilor de proprietate;

• deplas\ri la I.T.R.S.C. Suceava, la Ocoalele silvice P\dureni, Cotnari, Scân-
teia, R\duc\neni [i la alte autorit\]i locale pentru semnarea [i eliberarea titlurilor
de proprietate.

Tot la acest capitol se pot consemna [i demersurile pe care le-am întreprins la
Prim\ria Ia[i pentru darea în folosin]\ pentru Spitalul PROVIDEN}A a supra-
fe]ei de 1.900 m.p. pentru a se putea asigura securitatea acestui obiectiv [i des-
f\[urarea în bune condi]ii a activit\]ilor medicale .

IV. Dup\ o munc\ de aproximativ 5 ani de zile desf\[urat\ de Sectorul juridic
la care am fost încadrat [i eu, s-a reu[it în mare parte s\ se refac\ patrimoniul
silvic [i agricol al unit\]ilor noastre de cult.

În prezent, suprafe]ele agricole de]inute de parohiile, m\n\stirile [i schiturile
din cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor sunt de 4.550 ha [i, desigur, procesul de retro-
cedare a terenurilor nu s-a încheiat. Aceste suprafe]e agricole de[i sunt amplasate
pe comune diferite, în întreg jude]ul Ia[i, Neam] [i Boto[ani, totu[i, se pot g\si
modalit\]i de exploatare judicioas\ a lor pentru ca activitatea agricol\ atât de la
Centrul eparhial, cât [i din cadrul protopopiatelor s\ poat\ sus]ine ac]iunile
filantropice [i medicale organizate în întreg cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor.

Organizarea muncii în cadrul Sectorului agricol presupune îns\ investi]ii
considerabile pentru dotarea cu ma[ini [i utilaje agricole [i respectiv personal
calificat.

Întrucât Mitropolia Moldovei [i Bucovinei nu are posibilit\]i pentru astfel de
investi]ii am încercat o colaborare prin Programul Sapard, îns\ acest program
finan]at de U.E. [i care are ca obiectiv dezvoltarea economiei rurale [i a secto-
rului agricol privat nu se adreseaz\ unit\]ilor noastre de cult.
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Faptul c\ Mitropolia Moldovei [i Bucovinei de]ine importante suprafe]e
agricole (arabile [i viticole) la Popricani, Vl\deni, Voine[ti [i Miroslava, iar în
cadrul unor protopopiate ar exista posibilitatea cultiv\rii unitare în asocia]ie a
terenurilor de la mai multe parohii, ne determin\ s\ facem urm\toarele propuneri
pentru viitor:

• înfiin]area unei societ\]i comerciale cu specific agricol care s\ fie patronat\
de Mitropolie [i care s\ organizeze munca agricol\ pe acele suprafe]e de terenuri
care permit o cultivare mecanizat\ rentabil\. În acest sens, propun Adun\rii epar-
hiale ca denumirea societ\]ii s\ fie „Terra Crucis” [i s\ fie sus]inut\ prin fonduri
finan]ate de diferite programe;

• înfiin]area unor ferme agricole cu punct de lucru la Popricani, Vl\deni,
Lungani-Voine[ti, Miroslava etc. [i dotarea lor cu utilaje [i ma[ini agricole;

• identificarea de noi parteneri [i programe pentru agricultur\ care pot s\
ofere sprijin Bisericii;

• modernizarea linei tehnologice de prelucrare a strugurilor de la Depozitul
de vinuri al Centrului eparhial – M\n\stirea Bucium.

În încheiere doresc s\ subliniez faptul c\ organizarea muncii din cadrul Secto-
rului agricol nu se poate face decât în condi]iile cre\rii unei baze materiale agri-
cole care s\ asigure procesul de produc]ie [i numai astfel aceast\ activitate relativ
nou\ în cadrul Centrului eparhial va deveni rentabil\. Pentru aceasta este nevoie
de identificarea unor surse de finan]are în vederea dot\rii cu ma[ini [i utilaje
agricole.

Cu fiasc\ recuno[tin]\ fa]\ de Înalt Prea Sfin]itul Mitropolit Daniel care a
acordat o aten]ie [i o în]elegere deosebit\ acestui sector, respectuos, supun apre-
cierii Adun\rii eparhiale cele prezentate.

Inspector agricol,
Pr. Benone DASC|LU


