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EPISCOPUL NICOLAE IVAN, REÎNTEMEIETORUL 
EPARHIEI CLUJULUI, NĂSCUT ÎN SATUL 

TRADIŢIONAL TRANSILVAN 
ȘI DEVENIT PĂRINTELE METROPOLEI 

TRANSILVANIEI

Anul acesta a fost declarat de către Sfântul Sinod ca an 
omagial al satului românesc, al preoţilor și primarilor gospodari. 
Pe deasupra, este anul comemorativ al patriarhilor Nicodim 
Munteanu, Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărţi bisericești.

Noi, clujenii, în context cu direcţia trasată de Sfântul Sinod, 
nu putem uita că în anul 1919 venea la Cluj omul providenţial 
pentru zonă, Episcopul Nicolae Ivan. El s-a născut la ţară, în satul 
Aciliu, județul Sibiu, din părinţi cu frică de Dumnezeu. Într-o 
prima fază, satul românesc a fost cel care l-a format, părinţii lui, 
oameni evlavioși, și tradiţiile puternice din Ardeal. 

Fiind un om al faptei, când a devenit episcop: „n-au fost date 
uitării nici satele, de care ierarhul a purtat grijă de aproape, din dorinţa 
să aibă locașuri de închinare, iar fi ii lor să-și valorifi ce potenţialul 
sufl etesc, urmând școli superioare sau îmbrăţișând meserii”1.

La Cluj, după Marea Unire, așa cum dorise Marele Mitropolit 
Andrei Șaguna, vlădicia de obârșie ștefaniană se reînfi inţează. Întâi 
s-a înfi inţat un consistoriu, în anul 1919, avându-l ca președinte 
pe asesorul arhidiecezan din Sibiu, Nicolae Ivan. În anul 1921 el 
va deveni Episcopul Întemeietor al acestei importante eparhii a 
Vadului, Feleacului și Clujului. 

1 Pr. Prof. Nicolae Vasiu și Pr. Prof. Ioan Bunea, Episcopul Nicolae 
Ivan, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2015, p. 22. 
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Va păstori satele împrăștiate în Transilvania de Nord-Vest, 
dar și metropola Transilvaniei de la Cluj. Nu vom face o analiză 
exhaustivă a mediului pe care l-a păstorit, ci ne vom opri mai mult 
la mediul sătesc, cel ce este în atenţia Sfântului Sinod în acest an. 

În multe din localităţile rurale va sprijini construirea de biserici și, 
pe vremea lui, iau naștere câteva din mănăstirile eparhiei. Sentimentele 
ce se nasc în sufl etul intelectualului plecat de la sat sunt cuprinse în 
versurile cântecului: „Când m-apropiu de-al meu sat, / Cunosc câinii 
pe lătrat, / Oamenii pe cuvântat, / Pe mama după oft at”.

Lucian Blaga, o vreme consilier bisericesc la Biserica din Deal, 
devenit intelectual de marcă al Clujului, nu uită spiritualitatea 
sătească a Lancrămului. Contemporan cu Episcopul Nicolae 
Ivan, în discursul de intrare în Academia Română, elogiază Satul 
Românesc: „Satul trăiește în mine într-un fel mai palpitant, ca 
experienţă vie, sunt fi u de preot, toată copilăria, o fantastic de lungă 
copilărie, adolescenţa, întâia tinereţe până la vârsta de douăzeci și 
atâţia ani, le-am petrecut, cu întreruperi, impuse de nomadismul 
sezonier al școlarului, la sat, sau în nemijlocită apropiere, în orice 
caz, în necurmat contact cu satul natal”2.

Pentru el, „veșnicia s-a născut la sat”, și cu bagajul sufl etesc 
pe care și l-a câștigat în Lancrăm va umbla toată viaţa. Tot în 
discursul de intrare în Academie își atenţionează auditoriul: „Voi 
vorbi despre satul românesc din amintire trăită și făcând oarecum 
parte din fenomen. Voi încerca în puţine cuvinte să actualizez 
mai ales ceea ce copilul știe despre sat și despre orizontul acestuia. 
Copilăria petrecută la sat mi se pare singura mare copilărie”3.

Lucrul acesta l-a experimentat și Nicolae Ivan, și, de ce nu, 
toţi cei ce ne-am născut la ţară. Nu toţi însă suntem în stare să 
dăm glas sentimentelor pe care le-am trăit. Ioan Alexandru, un 
puternic îndrăgostit de sat, subliniază faptul că „ţăranii noștri, 
oricât de săraci ar fi  fost, vieţuiau frumos, oricât de modest era un 
2 Elogiul satului românesc, https://jurnalspiritual.eu/lucian-blaga-
elogiul-satului-romanesc/ , 3 ianuarie 2018.
3 Ibidem.
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pridvor, este cioplit cu har și-i loc mereu până la unealta cea mai 
umilă de încrustarea unui semn al frumuseţii”4.

Concluzia pe care o trage este că, deși am ajuns orășeni, „suntem 
un popor de ţărani. Nimeni nu s-a identifi cat cu acest pământ de-a 
lungul veacurilor mai adânc decât țăranul daco-roman. De altfel, 
marile civilizații s-au zămislit acolo unde o comunitate s-a statornicit 
locului și a început să vieţuiască în spiritul legilor morale...”5. 

În ambianța de la sat s-au plămădit cele mai trainice și 
morale obiceiuri, în legătură directă cu viața liturgică. Lucrul 
acesta îl exprimă țăranul prin versuri pline de teologie: „Foaie 
verde, grâu mărunt / Câte fl ori sunt pe pământ, / Toate merg la 
jurământ. / Numai spicul grâului / Și cu vița vinului / Și cu lemnul 
Domnului / Zboară-n ’naltul cerului / Stau în poarta raiului / Și 
judecă fl orile / Unde li-s miroasele”.

Toate aceste lucruri or fi  valabile și pe alte plaiuri, dar, în ce 
privește satul românesc, ele sunt imprimate în felul de a gândi, 
în felul de a vorbi, în felul de a acționa. Lucian Blaga, tot în acel 
discurs de primire în Academie, concluzionează: „Matca stilistică 
românească este o realitate. O realitate sufl etească de necontestat. 
Putem privi ca nici unul din popoarele înconjurătoare, în afară 
poate de cel rusesc, cu mândrie de binecuvântați stăpâni asupra 
acestui incomparabil și inalienabil patrimoniu. Matca stilistică 
populară, și cele înfăptuite sub auspiciile ei, indică posibilităţile 
felurite ale viitoarei noastre culturi majore”6.

Poeții satului nostru transilvan sunt Coșbuc și Goga. Ioan 
Alexandru consemnează că „ei sunt poeții satului nostru transilvan. 
Cântările lor au izvorât din sat și au rămas în casele țăranilor. Astăzi 
toți țăranii transilvani le cântă, iar unii, fără să știe de unde vin; au 
devenit folclor, s-au întors în albia din care au ieșit”7.
4 Ioan Alexandru, Iubire de Patrie, Editura Eminescu, București, 
1985, p. 97.
5 Ibidem, p. 96.
6 Elogiul satului românesc.
7 Ioan Alexandru, op. cit., p. 107. 



14

Poeziile lor îmbrățișează toată paleta preocupărilor țăranilor, 
inclusiv cele religioase. Atmosfera mirifi că din ziua de Paști este 
surprinsă de Coșbuc: „Și cât e de frumos în sat! / Creștinii vin tăcuți 
din vale / Și doi de se-ntâlnesc în cale / Își zic: Hristos a înviat! / Și 
râde-atâta sărbătoare / Din chipul lor cel ars de soare”8.

Spiritualitatea satului transilvan inundă inima poetului. Din 
nefericire, ca foarte multora din contemporanii noștri, „acestui 
moment de beatitudine rustică, i se opune în inima poetului, o 
undă de tristețe generată de constatarea că el este un dezrădăcinat, 
purtat «pe-adâncuri de mări, în lupta cu valurile și vânturile»; 
biruinței vieții din simbolica asociere cu ceata fericită a copiilor i 
se opune ideea trecerii ireversibile a anilor”9.

Octavian Goga subliniază și el frumusețea plaiurilor și 
profunzimea sentimentelor pe care le aveau în sufl et ardelenii 
noștri înainte de Marea Unire: „La noi sânt codrii verzi de brad / 
Și câmpuri de mătasă; / La noi atâția fl uturi sânt / Și-atâta jale-n 
casă. / Privighetori din alte țări / Vin doina să ne-asculte; / La noi 
sânt cântece și fl ori / Și lacrimi multe, multe...10

Credem că atât Coșbuc, cât și Goga au reușit să scoată în 
evidență frumusețea satului transilvănean și spiritualitatea 
de care sunt pătrunse toate manifestările culturale de aici. Și 
lucrul acesta-l afi rmă și oamenii care au avut preocupări mistice 
serioase. Îl voi cita pe Nichifor Crainic, care, s-a ocupat și de 
unul și de altul. Zice el că „asprele condiții milenare ale vieții de 
peste munte, vecinătatea unor popoare străine, constrângerile și 
prigoanele de tot felul, de pretutindeni și de totdeauna au apăsat 
asupra sufl etului ardelenesc, dar, în loc să-l strivească, l-au îndârjit, 
l-au înviforat și l-au contopit într-un bloc de solidaritate masivă, 
capabilă să înfrunte toate uraganele lumii”11.
8 George Coșbuc, Poezii, vol. 1, Editura Cartea Românească, București, 
1982, p. 180.
9 George Coșbuc, Poezii, vol. 1, Editura Albatros, 1966, p. 20.
10 Octavian Goga, Poezii, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2001, p. 10.
11 Nichifor Crainic, Puncte cardinale în haos, Editura Timpul, Iași, 
1996, p. 168.



15

Această stare de spirit a exprimat-o cum nu se poate mai bine 
George Coșbuc, care „e cel mai complex din această pleiadă, care 
încarnează în formele artei spiritul Ardealului. Toți au comună 
cu el receptivitatea afectivă a realității din afară, acea inimă larg 
deschisă către neam, care face din eul artistic o pâlnie de primire și 
un caracter de răbufnire a sufl ului colectiv”12.

În ce-l privește pe Octavian Goga, acesta afi rmă că „sentimentul 
specifi c ardelenesc, născut în condițiile istoriei cunoscute, nu e un 
sentiment de robi cu soarta pecetluită, ci de stăpâni oprimați în 
propria lor casă. Robii destinați robiei își îndură soarta fără murmur. 
Stăpânii oprimați, dimpotrivă, își plâng durerea și se răzvrătesc”13.

Iar dacă pe Lucian Blaga l-am văzut elogiind satul românesc 
în discursul de intrare în Academie, lucrul acesta îl face și versuit 
în poezia 9 mai 1895: „Sat al meu, ce porți în nume / sunetele 
lacrimei, / la chemări adânci de nume / în ce noapte te-am ales / 
ca prag de lume / și potecă patimei. / Spre tine cine m-a-ndrumat 
/ din străfund de veac, / în tine cine m-a chemat / fi e binecuvântat 
/ sat de lacrimi fără leac”14.

Am mai putea evoca mulți autori care omagiază satul 
românesc, cu valorile și frumusețile lui. Țăranul român, primarul 
gospodar, munca pe care ei o prestează au rămas în atenția 
oamenilor deosebiți. Părintele Dumitru Stăniloae zice că „munca 
și rugăciunea nu numai că se apropie și se întregesc într-o sforțare 
organică spre înnobilare și mântuire, ci se și ajută una pe alta. 
Rostul înalt al muncii, ca factor în economia mântuirii, ca destin 
fi ințial și divin al omului, se luminează numai când cade asupra ei 
lumină de sus, prin credință și rugăciune”15.

Vasile Militaru închină un imn superb muncii țăranului: 
„Muncă, - rugăciune sfântă, / Sub al cărei tainic har / Cine se 

12 Cf. Nichifor Crainic în Puncte cardinale în haos, p. 169.
13 Cf. Nichifor Crainic în Puncte cardinale în haos, p. 189.
14 Lucian Blaga, Poezii, Editura pentru literatură, București, 1966, p. 192.
15 Dumitru Stăniloae, Cultură și Duhovnicie, 2, Basilica, 2012, p. 360.
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avântă / Cântă / Și se-nalță ca mireasma de tămâie într-un altar / 
Muncă binefăcătoare, neamul meu îți știe harul, / Că, de veacuri, 
frânt pe glie, / Sub alean de ciocârlie, / Cu sudoarea mir pe frunte, 
ți se-nchină tot plugarul”16.

Cu durere trebuie să spunem că noi asistăm astăzi, la 
începutul mileniului III, la prăbușirea satului românesc. Motivele 
or fi  mai multe. Noi amintim trei: natalitatea slabă, stabilirea 
multor familii tinere la oraș și mai ales emigrarea multor tineri 
în țările din Vest, numărul lor fi ind peste 4 milioane. La început, 
ei erau determinați la aceasta de cauze obiective, neoferindu-li-
se în România un loc de muncă. Cred, însă, că s-a și creat un 
curent de opinie. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să se întoarcă, dar, 
cu siguranță, mulți nu se vor mai întoarce.

Am început acest articol punându-l sub oblăduirea 
Episcopului reîntemeietor, Nicolae Ivan. El a avut grijă și de 
satul românesc, dar a dat și o direcție spirituală metropolei 
Transilvaniei, orașul Cluj. A fost un om ieșit din comun, s-a 
implicat edilitar și instituțional în ctitorirea Clujului românesc. 
S-a îngrijit nu numai de viața spirituală a urbei, ci și de cea 
universitară și economică.

Dar cea mai mare realizare a lui a fost măreața Catedrală din 
Cluj, așa cum pentru Părintele Patriarh Daniel ctitoria pentru 
veșnicie rămâne Catedrala Națională. La sfi nțirea Catedralei din 
Cluj, Părintele Dumitru Stăniloae scria: „Zilele de 5 și 6 noiembrie 
1933 vor trebui însemnate cu roșul marilor sărbători în calendarul 
românismului și al Ortodoxiei ardelene. Biruința românească în 
capitala Ardealului în aceste zile s-a pecetluit. Atunci s-a coborât în 
cortul mântuirii, alcătuit și fi xat de poporul românesc pe pământul 
vechilor sale dureri, Dumnezeul părinților noștri, pentru a ne fi  
în veci ocrotitor de dușmanii de odinioară și ajutător în silințele 
noastre de-a ne împlini menirea pe aceste plaiuri”17.

16 http://www.citatepedia.ro/index.php?id=51280, 2 ianuarie 2019.
17 Dumitru Stăniloae, Cultură și Duhovnicie, 1, Basilica, București, 
2012, p. 360.
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Nicolae Ivan s-a mutat la Domnul pe 3 februarie 1936. 
Înmormântarea s-a făcut joi, 6 februarie 1936, fi ind omagiat și 
plâns de toată sufl area eparhiei. Părintele Ioan Lupaș, în cuvântul 
său funebru, l-a citat pe Sfântul Pavel, care zice: „Lupta cea 
bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit” (2 
Timotei 4, 7). Prin hărnicia sa și spiritul său misionar a lăsat o 
moștenire bogată posterității. „Prin spiritul său creator, Nicolae 
Ivan a devenit un om instituțional, îndreptățit să treacă pragul 
veșniciei, cu gândul înseninat de conștiința marilor înfăptuiri și a 
neprețuitelor servicii, închinate ca tot atâtea jertfe fără prihană pe 
altarul credinței străbune, pe al iubirii de neam și de țară”18.

Moștenirii lăsate de el îi dăm cuvenita prețuire, făcând o 
misiune serioasă și harnică, așa cum a fost misiunea lui.

†ANDREI
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului 

și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului 

18 Ioan Lupaș, „Cuvânt la înmormântarea episcopului Nicolae Ivan, în 
numele Academiei Române”, în Renașterea, nr. 7-8/1936, pp. 8-9.
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IANUARIE GERAR
(31 de zile; ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)

1 M (†) Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, 
 arhiepiscopul Cezareei Capadociei, și mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou. Tedeum)
2 M Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, episcopul Romei; 
 Sf. Cuv. Serafi m de Sarov (Harţi) 
3 J  Sf. Proroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie 
4 V Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Cuv. Apolinaria (Harţi. Zi aliturgică)
5 S Sf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului. Post) 
6 D  (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare) 
  Toate ale praznicului: Ap. Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Ev. Matei 3, 13-17
7 L † Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul
8 M  Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica
9 M Sf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei 
10 J Sf. Ier. Grigorie, episcopul Nyssei; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești;  
 Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei 
11 V † Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieţii călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie
12 S Sf. Mc. Tatiana diaconiţa și Eutasia 
13 D Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, episcop de Nisibe 
  Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17 

(Începutul propovăduirii Domnului); glas 8, voscr. 11 
14 L Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai și Rait; Sf. Nina 
15 M Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul 
16 M Cinstirea lanţului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul
17 J †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria 
18 V  † Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19 S Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia 
20 D †) Sf. Cuv. Eft imie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu; Sf. Mc. In, Pin și Rim
  Duminica a 29-a după Rusalii; Ap. (al Duminicii a 28-a) Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19 
 (a celor 10 leproși); glas 1, voscr. 1
21 L Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Mc. Neofi t; Sf. Mc. Agnia din Roma 
22 M Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul 
23 M Sf. Sfi nţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic 
24 J Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei (Tedeum)
25 V †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; † Sf. Ier. Bretanion, episcopul Tomisului 
26 S †) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan 
27 D † Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa 
 Duminica a 31-a după Rusalii; Ap. 1 Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43 (Vindecarea orbului 
 din Ierihon); glas 2, voscr. 2 
28 L Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul 
29 M Aducerea moaștelor Sf. Sfi nţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei 
30 M †) Sfi nţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur;  
 Sf. Sfi nţit Mc. Ipolit, episcopul Romei
31 J Sf. Mc. doctori fără de arginţi Chir și Ioan
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FEBRUARIE FĂURAR
(28 de zile; ziua are 11 ore, noaptea 13 ore)

1 V Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua și Felicitas 
2 S (†) Întâmpinarea Domnului 
3 D Sf. și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Prorociţă Ana
 Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. 1 Timotei 4, 9-15; 

Ev. Luca 19, 1-10; glas 3, voscr. 3
4 L Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfi nţit Mc. Avramie 
5 M Sf. Mc. Agata și Teodula 
6 M Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei, și Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufi e cel Mare 
7 J Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada 
8 V Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia 
9 S Odovania praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor 
10 D †) Sf. Sfi nţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina
 Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei); Ap. 2 Corinteni 6, 16-18; 7, 1; 

Ev. Matei 15, 21-28; glas 4, voscr. 4
11 L Sf. Sfi nţit Mc. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
12 M Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei; Sf. Mc. Hristea 
13 M Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. Acvila și soţia sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei 
14 J Sf. Cuv. Auxentie, Maron și Avraam 
15 V Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior 
16 S Sf. Sfi nţiţi Mc. Pamfi l preotul și Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului 
17 D Sf. Mare Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. împăraţi Marcian și Pulheria 
 Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului); Ap. 2 Timotei 3, 10-15; 

Ev. Luca 18, 10-14; glas 5, voscr. 5 (Începutul Triodului)
18 L Sf. Ier. Leon, episcopul Romei 
19 M Sf. Ap. Arhip, Filimon și soţia sa, Apfi a 
20 M Sf. Ier. Leon, episcopul Cataniei; Sf. Cuv. Visarion (Harţi) 
21 J Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiepiscopul Antiohiei 
22 V Afl area moaștelor Sfi nţilor Mc. din Constantinopol (Harţi) 
23 S Sf. Sfi nţit Mc. Policarp, episcopul Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia 
24 D † Întâia și a doua afl are a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul 
 Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor); Ap. 1 Corinteni 6, 12-20; 
 Ev. Luca 15, 11-32; glas 6, voscr. 6
25 L Sf. Ier. Tarasie, patriarhul Constantinopolului 
26 M Sf. Ier. Porfi rie, episcopul Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca 
27 M Sf. Cuv. Mărturisitori Procopie și Talaleu 
28 J †) Sf. Cuv. Ioan Casian și Gherman, din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; 
 Sf. Sfi nţit Mc. Proterie, patriarhul Alexandriei
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MARTIE MĂRŢIȘOR
(31de zile; ziua are 12 ore, noaptea 12 ore)

1 V Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina 
2 S Sf. Sfi nţit Mc. Teodot, episcopul Chiriniei; Sf. Mc. Isihie (Sâmbăta morţilor - Moșii de iarnă) 
3 D Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc 
 Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a Lăsatului sec de carne); Ap. 1 Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; 
 Ev. Matei 25, 31-46; glas 7, voscr. 7
4 L Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana 
5 M Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul 
6 M Sf. 42 de Mucenici din Amoreea; Afl area Sfi ntei Cruci (Zi aliturgică. 
 Dezlegare la brânză, lapte, ouă și pește) 
7 J Sf. Sfi nţiţi Mc. Efrem, episcopul Tomisului, Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor 
 și Elpidie, episcopi de Herson
8 V Sf. Ier. Teofi lact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă și pește)
9 S † Sf. 40 de Mucenici din Sevastia (Sâmbăta Sfi nţilor Cuvioși) 
10 D Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei (Lăsatul secului pentru Postul Sfi ntelor Paști)
 Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4; 
 Ev. Matei 6, 14-21; glas 8, voscr. 8
11 L Sf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului (Începutul Postului Sfi ntelor Paști. Zi aliturgică. Canonul cel Mare) 
12 M Sf. Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Ier. Grigorie Dialogul, episcopul Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog 
 (Zi aliturgică. Canonul cel Mare)
13 M Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul Constantinopolului (Canonul cel Mare)
14 J Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfi nţit Mc. Alexandru preotul (Canonul cel Mare) 
15 V Sf. Mc. Agapie, Plisie și Timolau 
16 S Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos (Sâmbăta Sf. Mare Mc. Teodor Tiron 
 – Pomenirea morţilor) 
17 D Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu 
 Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51; glas 1, voscr. 9
18 L Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului 
19 M Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul
20 M Sf. Cuv. Mucenici din Mănăstirea Sf. Sava cel Sfi nţit 
21 J Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Cuv. Serapion 
22 V Sf. Sfi nţit Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fi ica împăratului Traian
23 S Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 de ucenici ai lui (Pomenirea morţilor) 
24 D Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, episcopul Seleuciei 
 Duminica a 2-a din Post (a Sf. Ier. Grigorie Palama); Ap. Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; al Ierarhului: 
 Evrei 7, 26-28; 8, 1-2; Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); 
 a Ierarhului: Ioan 10, 9-16 (Iisus – Păstorul cel bun); glas 2, voscr. 10
25 L (†) Buna Vestire (Dezlegare la pește)
26 M Odovania praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus preotul 
 și soţia sa, Maxima; Sfi nţii 26 de Mucenici din Goţia 
27 M Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soţia sa, cu cei 4 fi i ai lor 
28 J Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului, și Ștefan, făcătorul de minuni 
29 V Sf. Sfi nţiţi Mc. Marcu, episcopul Aretuselor, și Chiril diaconul; Sf. Mc. Iona și Varahisie 
30 S Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon (Pomenirea morţilor) 
31 D Sf. Sfi nţit Mc. Ipatie, episcopul Gangrei; Sf. Mc. Veniamin diaconul 
 Duminica a 3-a din Post (a Sfi ntei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 
 (Luarea crucii și urmarea lui Hristos); glas 3, voscr. 11
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APRILIE PRIER
(30 de zile; ziua are 13 ore, noaptea 11 ore)

1 L Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie
2 M Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfi an și Edesie
3 M Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul și Ilirie 
4 J Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon și Zosima
5 V Sf. Mc. Teodul și Agatopod; Sf. Mc. Victorin și cei împreună cu el 
6 S Sf. Sfi nţit Mc. Irineu, episcop de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patriarhul Constantinopolului; 
 Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și Platonida (Pomenirea morţilor) 
7 D Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărturisitorul, episcopul Mitilenei
 Duminica a 4-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Cuviosului: 
 Efeseni 5, 8-19; Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fi ului lunatic); a Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12 
 (Predica de pe munte – Fericirile); glas 4, voscr. 1
8 L Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei 
9 M  Sf. Mc. Eupsihie; Sf. Cuv. Vadim
10 M Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim și Dima (Denia Canonului Mare)
11 J  †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului; Sf. Sfi nţit Mc. Antipa, episcopul Pergamului 
12 V †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul, episcop de Parion 
 (Denia Acatistului Bunei Vestiri) 
13 S Sf. Sfi nţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Eleft erie Persul (Pomenirea morţilor) 
14 D †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului; Sf. Ier. Martin Mărturisitorul, 
 episcopul Romei; Sf. Mc. Tomaida
 Duminica a 5-a din Post (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; 
 al Cuvioasei: Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Luca 7, 36-50; glas 5, voscr. 2
15 L Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofi m; Sf. Mc. Crescent 
16 M Sf. Mc. fecioare: Agapia, Irina și Hionia 
17 M Sf. Sfi nţit Mc. Simeon, episcopul Persiei 
18 J Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul 
19 V Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfi nţit Mc. Pafnutie  
20 S † Sf. Ier. Teotim, episcopul Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina (Sâmbăta lui Lazăr 
 – Pomenirea morţilor)
21 D (†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Dezlegare la pește)
 Duminica a 6-a din Post (a Floriilor). Toate ale praznicului: Ap. Filipeni 4, 4-9; 
 Ev. Ioan 12, 1-18 (Denie)
22 L Sfânta și Marea Luni (Denie); Sf. Ier. Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei 
23 M Sfânta și Marea Marţi (Denie); Sf. Mc. Valerie (Slujba Sf. Mare Mc. Gheorghe se va săvârși luni, a 

doua zi de Paști, potrivit hotărârii Sf. Sinod) 
24 M Sfânta și Marea Miercuri (Denie); †) Sf. Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, 

mitropoliţii Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sf. Mc. Pasicrat și Valentin; 
Sf. Cuv. Elisabeta

25 J Sfânta și Marea Joi (Denia celor 12 Evanghelii); Sf. Ap. și Evanghelist Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la 
Poiana Mărului 

26 V Sfânta și Marea Vineri (Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului); Sf. Sfi nţit Mc. Vasilevs, episcopul 
Amasiei; Sf. Glafi ra; Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă) 

27 S Sfânta și Marea Sâmbătă; Sf. Ap. Simeon, rudenia Domnului, episcopul Ierusalimului 
28 D (†) Învierea Domnului (Sfi ntele Paști) 
  Toate ale praznicului: Ap. Fapte 1, 1-8; Ev. Ioan 1, 1-17
29 L (†) Sfi ntele Paști; †) Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de biruinţă (Slujba sa se săvârșește astăzi, 

potrivit hotărârii Sf. Sinod) 
30 M  (†) Sfi ntele Paști; Sf. Ap. Iacov al lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei; Sf. Cuv. Elisabeta 

(Slujba sa se săvârșește astăzi)
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MAI FLORAR
(31 de zile; ziua are 14 ore, noaptea 10 ore)

1 M Sf. Proroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eft imie, Ignatie și Acachie (Harţi)
2 J Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), 
 patriarhul Constantinopolului; Sf. Matrona de la Moscova
3 V †) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Sfi ntei Icoane a Maicii Domnului Siriaca  
 de la Mănăstirea Ghighiu; †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici (Harţi) 
4 S Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Monica, mama Fericitului Augustin 
5 D Sf. Mare Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou 
 Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; 
 Ev. Ioan 20, 19-31; glas 1, voscr. 1
6 L Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar 
7 M Arătarea pe cer a semnului Sfi ntei Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat 
8 M †) Sf. Ap. și Evanghelist Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare (Dezlegare la pește) 
9 J Sf. Proroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea la Bari a moaștelor Sf. Ier. Nicolae 
10 V Sf. Ap. Simon Zilotul (Dezlegare la pește)
11 S Sf. Sfi nţit Mc. Mochie preotul; Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor 
12 D †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiepiscopul Ciprului, și Gherman, 
 patriarhul Constantinopolului 
 Duminica a 3-a după Paști (a Mironosiţelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8;  
 glas 2, voscr. 4
13 L Sf. Mc. Glicheria; Sf. Serghie Mărturisitorul 
14 M Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfi nţit Mc. Terapont, episcopul Ciprului 
15 M Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; † Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei (Dezlegare la pește) 
16 J Sf. Cuv. Teodor cel Sfi nţit; † Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei 
17 V Sf. Ap. Andronic și soţia sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan (Dezlegare la pește)
18 S  Sf. Mc. Petru, Dionisie și Paulin 
19 D Sf. Sfi nţit Mc. Patrichie, episcopul Prusei 
 Duminica a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte 9, 32-42; 
 Ev. Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr. 5
20 L Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi 
21 M †) Sfi nţii Mari Împăraţi și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena  
22 M Înjumătăţirea Cincizecimii; Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic 
 (Dezlegare la pește) 
23 J Sf. Ier. Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei; Sf. Mironosiţă Maria lui Cleopa 
24 V Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat (Dezlegare la pește) 
25 S † A treia afl are a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul 
26 D Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena 
 Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei); Ap. Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42; glas 4, voscr. 7
27 L Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfi nţiţi Mc. Eladie și Terapont, episcopul Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul
28 M  Sf. Sfi nţit Mc. Eutihie, episcopul Melitinei; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul, episcopul Calcedonului  
29 M Odovania Înjumătăţirii Cincizecimii; Sf. Mc. Teodosia fecioara; Sf. Sfi nţit Mc. Olivian (Dezlegare la pește) 
30 J Sf. Cuv. Isaachie Mărturisitorul și Varlaam 
31 V Sf. Mc. Ermie, Eusebiu și Haralambie (Dezlegare la pește)
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IUNIE CIREȘAR
(30 de zile; ziua are 15 ore, noaptea 9 ore)

1 S Sf. Iustin Martirul și Filosoful și cei împreună cu el 
2 D †) Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului
 Duminica a 6-a după Paști (Vindecarea orbului din naștere); Ap. Fapte 16, 16-34; Ev. Ioan 9, 1-38; 
 glas 5, voscr. 8
3 L Sf. Mc. Luchilian, Ipatie și Paula fecioara 
4 M †) Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculiţel; Sf. Ier. Mitrofan, patriarhul Constantinopolului; 
 Sf. Mironosiţe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr 
5 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Sfi nţit Mc. Dorotei, episcopul Tirului; Sf. Mc. Apolo 
 și Leonid (Dezlegare la pește)
6 J (†) Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor) 
7 V Sf. Sfi nţit Mc. Teodot, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Zenaida (Dezlegare la pește)
8 S Sf. Mc. Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat 
9 D Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Alexandriei 
 Duminica a 7-a după Paști (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; 
 Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 10
10 L Sf. Mc. Alexandru și Antonina; Sf. Sfi nţit Mc. Timotei, episcopul Prusei 
11 M Sf. Ap. Bartolomeu și Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiepiscopul Crimeei 
12 M Sf. Cuv. Onufrie cel Mare și Petru Athonitul (Dezlegare la pește) 
13 J Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Trifi lie, episcopul Lefcosiei din Cipru 
14 V Odovania praznicului Înălţării Domnului; Sf. Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul 

Constantinopolului (Dezlegare la pește)
15 S Sf. Proroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fericiţii Augustin și Ieronim (Sâmbăta morţilor - Moșii de vară)
16 D (†) Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile)
 Duminica a 8-a după Paști. Toate ale praznicului: Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12
17 L (†) Sfânta Treime 
18 M Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul; Sf. Cuv. Erasm 
19 M  Sf. Ap. Iuda, rudenia Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Harţi)
20 J Sf. Sfi nţit Mc. Metodie, episcopul Patarelor; Sf. Ier. Calist, patriarhul Constantinopolului 
21 V Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie (Harţi. Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)
22 S Odovania praznicului Pogorârii Sfântului Duh; †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, 
 mitropolitul Ţării Românești; Sf. Sfi nţit Mc. Eusebiu, episcopul Samosatei 
 (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel. Dezlegare la pește) 
23 D Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfi nţit Mc. Aristocle preotul (Dezlegare la pește)
 Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfi nţilor); Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; 
 Ev. Matei 10, 32-33; 37-38 și 19, 27-30 (Urmarea lui Hristos); glas 8, voscr. 1 
24 L (†) Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele sau Drăgaica); 

† Aducerea moaștelor Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; 
† Sf. Ier. Niceta de Remesiana (Dezlegare la pește) 

25 M Sf. Cuv. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie și fraţii săi; Sf. Mc. Livia 
26 M Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, episcopul Goţiei
27 J Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiţă Ioana 
28 V Aducerea moaștelor Sf. Mc. doctori fără de arginţi Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias 
29 S (†) Sf. Ap. Petru și Pavel 
30 D † Soborul Sfi nţilor 12 Apostoli; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ 
 Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfi nţilor Români); Ap. Romani 2, 10-16; al Sf. Români: 2 Corinteni 

5, 17, 20; 6, 1, 3-7, 10; 13, 11; Ev. Matei 4, 18-23 (Chemarea primilor Apostoli); a Sf. Români: Matei 5, 
14-16; 10, 32-33, 17-18, 22; glas 1, voscr. 2
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IULIE CUPTOR
(31 de zile; ziua are 14 ore, noaptea 10 ore)

 1 L †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc. doctori fără de arginţi Cosma 
și Damian, cei din Roma 

2 M Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; 
†) Sf. Voievod Ștefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului 

3 M Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patriarhul Constantinopolului
4 J Sf. Ier. Andrei, arhiepiscopul Cretei; Sf. Cuv. Marta 
5 V † Sf. Cuv. Atanasie Athonitul; Sf. Cuv. Lampadie 
6 S Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma 
7 D Sf. Mare Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon; Sf. Mc. Evanghel
 Duminica a 3-a după Rusalii; Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33 (Despre grijile vieţii); 
 glas 2, voscr. 3
8 L Sf. Mare Mc. Procopie și mama sa, Sf. Mc. Teodosia; †) Sf. Mc. Epictet preotul și Astion monahul 
9 M (†) Cinstirea Sfi ntei Icoane a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamţ; 
 Sf. Sfi nţit Mc. Pangratie, episcopul Tavromeniei 
10 M Sf. 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei 
11 J Sf. Mare Mc. Eufi mia; Sf. Olga, cea întocmai cu Apostolii și luminătoarea Rusiei
12 V (†) Cinstirea Sfi ntei Icoane a Maicii Domnului Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu și Ilarie; 

Sf. Cuv. Mihail Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul (Dezlegare la pește)
13 S Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Cuv. Sara 
14 D Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust și Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
 Duminica a 4-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic); Ap. Romani 6, 18-23; 
 al Sf. Părinţi: Tit 3, 8-15; Ev. Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutașului); a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13 
 (Rugăciunea lui Iisus); glas 3, voscr. 4
15 L Sf. Mc. Chiric și Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei 
16 M Sf. Sfi nţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai lui; Sf. Mc. Iulia 
17 M Sf. Mare Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, episcopul Ionopolei 
18 J †) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum; Sf. Cuv. Pamvo
19 V Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Afl area moaștelor Sf. Cuv. Serafi m de Sarov 
20 S †) Sfântul și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul 
21 D Sf. Cuv. Simeon și Ioan Pustnicul; Sf. Proroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafael și Partenie, de la Agapia Veche
 Duminica a 5-a după Rusalii; Ap. Romani 10, 1-10; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1 (Vindecarea 
 celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei); glas 4, voscr. 5
22 L Sf. Mironosiţă și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela 
23 M Aducerea moaștelor Sf. Sfi nţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, Vitalie și Valeria 
24 M Sf. Mare Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen 
25 J Adormirea Sfi ntei Ana, mama Preasfi ntei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinţi de la Sinodul al V-lea 

Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada și Eupraxia 
26 V Sf. Sfi nţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma; †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel
27 S † Sf. Mare Mc. și Tămăduitor Pantelimon 
28 D Sf. Ap. și Diaconi: Prohor, Nicanor, Timon și Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu
 Duminica a 6-a după Rusalii; Ap. Romani 12, 6-14; Ev. Matei 9, 1-8 (Vindecarea slăbănogului 
 din Capernaum); glas 5, voscr. 6
29 L Sf. Mc. Calinic, Veniamin și Mamant; Sf. Mc. Teodota cu fi ii săi 
30 M Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Sfi nţit Mc. Valentin, episcopul Umbriei (Lăsatul secului 

pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
31 M Înainte-prăznuirea scoaterii Sfi ntei Cruci; Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. și Dreptul Iosif din Arimateea 

(Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) 
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AUGUST GUSTAR
(31 de zile; ziua are 13 ore, noaptea 11 ore)

1 J Scoaterea Sfi ntei Cruci; Sf. 7 fraţi Mucenici Macabei 
2 V Aducerea moaștelor Sf. întâi Mc. și Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul împărat 
 Iustinian cel Mare 
3 S Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic 
4 D Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil
 Duminica a 7-a după Rusalii; Ap. Romani 15, 1-7; Ev. Matei 9, 27-35 (Vindecarea a doi orbi 
 și a unui mut din Capernaum); glas 6, voscr. 7
5 L Înainte-prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; 
 Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei 
6 M (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Dezlegare la pește) 
7 M †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; †) Sf. Cuv. Pafnutie – Pârvu Zugravul;  
 Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului 
8 J Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului, și Miron, episcopul Cretei
9 V Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. care au pătimit pentru icoana lui Hristos
10 S Sf. Mc. Laurenţiu arhidiaconul; Sf. Sfi nţit Mc. Xist, episcopul Romei; Sf. Mc. Ipolit 
11 D †) Sf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Evplu arhidiaconul
 Duminica a 8-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 1, 10-17; Ev. Matei 14, 14-22 
 (Înmulţirea pâinilor); glas 7, voscr. 8
12 L Sf. Mc. Fotie și Anichit 
13 M Odovania praznicului Schimbării la Faţă a Domnului; Mutarea moaștelor 
 Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei 
14 M Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Proroc Miheia 
15 J (†) Adormirea Maicii Domnului 
16 V Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; 
 †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fi i ai săi, 
 Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid
17 S †) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Mc. Miron preotul, Straton și Ciprian 
18 D Sf. Mc. Flor și Lavru
 Duminica a 9-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14, 22-34 
 (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii); glas 8, voscr. 9
19 L Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla 
20 M Sf. Proroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie 
21 M Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fi ii ei; Sf. Mc. Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust 
22 J Sf. Mc. Agatonic și cei împreună cu el
23 V Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; Sf. Mc. Lup; Sf. Sfi nţit Mc. Irineu, episcopul 
 de Lugdunum 
24 S Sf. Sfi nţiţi Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation 
25 D Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
 Duminica a 10-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23 
 (Vindecarea lunaticului); glas 1, voscr. 10
26 L Sf. Mc. Adrian și Natalia, soţia sa 
27 M Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie; Sf. Ier. Osie, episcopul Cordobei 
28 M Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia
29 J (†) Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Post) 
30 V †) Sf. Ierarhi Varlaam, mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Râșca și Secu, 
 episcopul Romanului; Sf. Ierarhi Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului 
31 S Așezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă
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SEPTEMBRIE RĂPCIUNE
(30 de zile; ziua are 12 ore, noaptea 12 ore)

1 D  † Începutul anului bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); 
 Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul (Tedeum) 
 Duminica a 11-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35 
 (Pilda datornicului nemilostiv); glas 2, voscr. 11
2 L  Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului 
3 M  Sf. Sfi nţit Mc. Antim, episcopul Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist; † Sf. Cuv. Neofi t  
 și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara 
4 M Sf. Sfi nţit Mc. Vavila, episcopul Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. Petroniu
5 J Sf. Proroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul
6 V Pomenirea minunii din Colose a Sf. Arhanghel Mihail; Sf. Mc. Eudoxie 
7 S Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sf. Cuv. Simeon 
 și Amfi lohie de la Pângăraţi
8 D (†) Nașterea Maicii Domnului
 Duminica dinaintea Înălţării Sfi ntei Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18 și al praznicului: 
 Filipeni 2, 5-11; Ev. Ioan 3, 13-17 și a praznicului: Luca 10, 38-42; 11, 27-28 (Convorbirea 
 lui Iisus cu Nicodim); glas 3, voscr. 1
9 L Sf. și Drepţii dumnezeiești Părinţi Ioachim și Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; 
 †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Părinţi de la Sinodul al III-lea Ecumenic 
10 M Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora 
11 M Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin bucătarul
12 J Odovania praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul 
13 V Înainte-prăznuirea Înălţării Sfi ntei Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; 
 Sf. Sfi nţiţi Mc. Corneliu Sutașul și Ciprian, episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan 
 de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian 
14 S (†) Înălţarea Sfi ntei Cruci (Post) 
15 D †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului; † Sf. Mare Mc. Nichita; 
 † Sf. Ier. Visarion, arhiepiscopul Larisei
 Duminica după Înălţarea Sfi ntei Cruci; Ap. Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 
 (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); glas 4, voscr. 2
16 L Sf. Mare Mc. Eufi mia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila 
17 M Sf. Mc. Sofi a și fi icele sale: Pistis, Elpis și Agapi 
18 M Sf. Ier. Eumenie, episcopul Gortinei; Sf. Mc. Ariadna
19 J Sf. Mc. Trofi m, Savatie și Dorimedont
20 V Sf. Mari Mc. Eustaţie și soţia sa, Teopista, cu cei doi fi i ai lor: Agapie și Teopist 
21 S Odovania praznicului Înălţării Sfi ntei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona 
22 D †) Sf. Ierarh Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei; 
 Sf. Sfi nţit Mc. Foca, episcop de Sinope 
 Duminica a 18-a după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11 (Pescuirea minunată); 
 glas 5, voscr. 3
23 L Zămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia 
24 M Sf. întâia Muceniţă și întocmai cu Apostolii Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul 
25 M Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej 
26 J †) Mutarea Sf. Ap. și Evanghelist Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27 V †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia
28 S † Sf. Cuv. Hariton Mărturisitorul; Sf. Proroc Baruh; Sf. Cuv. Neofi t Zăvorâtul din Cipru 
29 D Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia
 Duminica a 19-a după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36 
 (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor); glas 6, voscr. 4
30 L  Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiepiscopul Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani
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OCTOMBRIE BRUMĂREL
(31 de zile; ziua are 11 ore, noaptea 13 ore)

1 M (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif 
 și Chiriac de la Bisericani 
2 M Sf. Sfi nţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara 
3 J Sf. Sfi nţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist 
4 V Sf. Sfi nţit Mc. Ierotei, episcopul Atenei
5 S Sf. Mc. Haritina; † Sf. Cuv. Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu 
6 D Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
 Duminica a 20-a după Rusalii; Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16 (Învierea fi ului văduvei 
 din Nain); glas 7, voscr. 5
7 L † Sf. Mari Mc. Serghie și Vah; Sf. Mc. Iulian preotul, Chesarie diaconul și Polihronie 
8 M Sf. Cuv. Pelaghia și Taisia 
9 M Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic și Atanasia 
10 J Sf. Mc. Evlampie și sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian și Teofi lMărturisitorul 
11 V Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi; Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei 
12 S Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic; Sf. Ier. Cosma, episcopul Maiumei 
13 D † Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, 
 Agatonica și Florentie
 Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfi nţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic); 
 Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinţi: Tit 3, 8-15; Ev. Luca 8, 5-15 (Pilda semănătorului); a Sf. Părinţi: 
 Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 8, voscr. 6
14 L †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie 

și Chelsie 
15 M Sf. Sfi nţit Mc. Lucian, preotul din Antiohia 
16 M Sf. Mc. Longhin Sutașul 
17 J Sf. Proroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul 
18 V Sf. Ap. și Evanghelist Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
19 S Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila 
20 D Sf. Mare Mc. Artemie; Sf. Cuv. Gherasim din Chefalonia
 Duminica a 23-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39 (Vindecarea demonizatului 
 din ţinutul Gherghesenilor); glas 1, voscr. 7
21 L †) Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoţi Mărturisitori: Ioan 
 din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare 
22 M Sf. Ier. Averchie, episcopul Ierapolei, cel întocmai cu Apostolii; Sf. 7 tineri din Efes 
23 M Sf. Ap. Iacov, rudenia Domnului, întâiul episcop al Ierusalimului; 

Sf. Cuv. Macarie Romanul
24 J Sf. Mare Mucenic Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih și Valentin 
25 V Sf. Mc. Marcian și Martirie; Sf. Tavita
26 S †) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir 
27 D †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (ale cărui moaște se afl ă în Catedrala 
 Patriarhală); Sf. Mc. Nestor
 Duminica a 24-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56 (Învierea fi icei lui Iair); 
 glas 2, voscr. 8
28 L † Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Ţării Românești; Sf. Mc. Terentie, soţia sa, Neonila și cei 
 7 fi i; Sf. Ier. Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei 
29 M Sf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie și Maria, nepoata sa 
30 M Sf. Sfi nţit Mc. Zenovie, episcopul Ciliciei, și sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa 
31 J Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah 
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NOIEMBRIE BRUMAR
(30 de zile; ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)

1 V Sf. doctori fără de arginţi Cosma și Damian, cei din Asia
2 S Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aft onie, Elpidifor și Anempodist (Sâmbăta morţilor - Moșii de toamnă)
3 D Sf. Sfi nţiţi Mc. Achepsima, Iosif și Aitala; Așezarea moaștelor Sf. Mare Mc. Gheorghe în Lida 
 Duminica a 22-a după Rusalii; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31 (Bogatul nemilostiv 
 și săracul Lazăr); glas 3, voscr. 9
4 L Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Cuv. Gheorghe Mărturisitorul din Drama 
5 M Sf. Mc. Galaction și Epistimia 
6 M Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia 
7 J Sfi nţii 33 de Mucenici din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei 
8 V †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri
9 S †) Sf. Ier. Nectarie de la Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; 
 Sf. Mc. Onisifor și Porfi rie; Sf. Cuv. Matrona 
10 D Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terţiu și Cvart; Sf. Mc. Orest
 Duminica a 25-a după Rusalii; Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 (Pilda samarineanului milostiv); 
 glas 4, voscr. 10
11 L † Sf. Mare Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul 
12 M Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; †) Sf. Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie 
 Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul 
13 M †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, și mama sa, Sf. Antuza 
14 J Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 12 Apostoli; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului 
 (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului) 
15 V †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. și Mărturisitori: Gurie, Samona 

și Aviv diaconul (Începutul Postului Nașterii Domnului) 
16 S Sf. Ap. și Evanghelist Matei 
17 D Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, și Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; 
 Sf. Cuv. Lazăr Zugravul
 Duminica a 26-a după Rusalii; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21 (Pilda bogatului căruia 
 i-a rodit ţarina); glas 5, voscr. 11
18 L Sf. Mc. Platon, Roman și Zaheu 
19 M Sf. Proroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam 
20 M Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; 
 Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului
21 J (†) Intrarea în biserică a Maicii Domnului (Dezlegare la pește)
22 V Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfi a; Sf. Mc. Cecilia
23 S † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfi lohie, episcopul Iconiei, și Grigorie, 
 episcopul Acragandelor (Dezlegare la pește) 
24 D Sf. Sfi nţiţi Mc. Clement, episcopul Romei, și Petru, episcopul Alexandriei (Dezlegare la pește)
 Duminica a 30-a după Rusalii; Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27 (Dregătorul bogat – 
 Păzirea poruncilor); glas 6, voscr. 1
25 L Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului; † Sf. Mare Mc. Ecaterina; 
 Sf. Mare Mc. Mercurie (Dezlegare la pește) 
26 M Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Pafl agonul 
27 M Sf. Mare Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanael și Pinufrie
28 J Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh
29 V Sf. Mc. Paramon și Filumen; Sf. Cuv. Pitirun 
30 S †) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Șaguna, 
 mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei (Dezlegare la pește) 
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DECEMBRIE UNDREA
(30 de zile; ziua are 9 ore, noaptea 15 ore)

1 D  Sf. Proroc Naum; Sf. Filaret cel Milostiv (Tedeum. Dezlegare la pește) 
 Duminica a 16-a după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 6, 1-10; Ev. Matei 25, 14-30 (Pilda talanţilor); 
 glas 7, voscr. 2
2 L  Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Cuv. Porfi rie Cavsocalivitul; Sf. Ier. Solomon, 
 arhiepiscopul Efesului 
3 M †) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica și Căldărușani; Sf. Proroc Sofonie (Dezlegare la pește)
4 M † Sf. Mare Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin 
5 J †) Sf. Cuv. Sava cel Sfi nţit; Sf. Mc. Anastasie (Dezlegare la pește)
6 V †) Sf. Ier. Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește)
7 S †) Sf. Mc. Filoft eia de la Curtea de Argeș; Sf. Ier. Ambrozie, episcopul 
 Mediolanului (Dezlegare la pește) 
8 D Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ap. Cezar, Tihic și Onisifor (Dezlegare la pește)
 Duminica a 27-a după Rusalii; Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17 (Tămăduirea femeii gârbove); 
 glas 8, voscr. 3
9 L Zămislirea Sfi ntei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociţă Ana, mama Prorocului Samuel 
 (Dezlegare la pește) 
10 M Sf. Mc. Mina, Ermoghen și Evgraf 
11 M Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou 
12 J †) Sf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește) 
13 V †) Sf. Ier. Dosoft ei, mitropolitul Moldovei; † Sf. Mari Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie 
 și Orest; Sf. Mc. Lucia din Siracuza 
14 S Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie (Dezlegare la pește) 
15 D Sf. Sfi nţit Mc. Eleft erie, episcopul Iliriei; Sf. Mc. Antia și Suzana (Dezlegare la pește)
 Duminica a 28-a după Rusalii (a Sf. Strămoși după trup ai Domnului); Ap. Sf. Strămoși: 
 Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 14, 16-24 (Pilda celor poft iţi la cină); glas 1, voscr. 4
16 L Sf. Proroc Agheu; Sf. Teofana împărăteasa 
17 M Sf. Proroc Daniel și Sfi nţii trei tineri: Anania, Azaria și Misail 
18 M †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian și Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiepiscopul Ierusalimului 
19 J Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Aglaia; Sf. Ier. Grichentie, episcopul Etiopiei 
20 V Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului; Sf. Sfi nţit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei
21 S Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle 
22 D †) Sf. Ier. Petru Movilă, mitropolitul Kievului; Sf. Mare Mc. Anastasia
 Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului); 
 Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 2, voscr. 5
23 L Sfi nţii 10 Mucenici din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiepiscopul Neocezareei 
24 M Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului)
25 M (†) Nașterea Domnului (Crăciunul. Harţi)
26 J †) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel Sfi nţit de la Tismana; 
 Sf. Sfi nţit Mc. Eft imie, episcopul Sardei 
27 V † Sfântul Ap., întâiul Mc. și Arhidiacon Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Mărturisitorul (Harţi)
28 S Sfi nţii 20.000 de Mucenici din Nicomidia 
29 D Sfi nţii 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel și Tadeu
 Duminica după Nașterea Domnului (a Sfi nţilor Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, 
 rudenia Domnului); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23 (Fuga în Egipt); glas 3, voscr. 6
30 L Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora; Sf. Cuv. Leon 
31 M Odovania praznicului Nașterii Domnului; Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes 
 (Slujba în noaptea trecerii dintre ani)
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BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
STRUCTURA ADMINISTRATIV-BISERICEASCĂ

Biserica Ortodoxă Română este organizată ca Patriarhie, 
cu titulatura „Patriarhia Română”.  Patriarhia Română cuprinde 
eparhii (arhiepiscopii și episcopii) grupate în mitropolii, precum 
și alte unităţi în interiorul sau în afara graniţelor României.

PATRIARHIA ROMÂNĂ

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române este Preafericitul 
Părinte Patriarh DANIEL, ales la data de 12 septembrie 2007 și 
întronizat ca cel de al VI-a Patriarh al României la data de 30 
septembrie 2007. 

Episcopi-Vicari Patriarhali:
Preasfi nţitul Episcop-Vicar Patriarhal  VARLAAM 
PLOIEȘTEANUL,

Preasfi nţitul Episcop-Vicar Patriarhal  IERONIM 
SINAITUL
Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei 25,

040163, Sector 4, București
Tel: +40-21/406.71.61
Fax: +40-21/406.71.62
Site: www.patriarhia.ro 
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MITROPOLII

I. MITROPOLIA MUNTENIEI ȘI DOBROGEI

1. Arhiepiscopia Bucureștilor, cu sediul în municipiul 
București:
Arhiepiscop și Mitropolit: Preafericitul Părinte Patriarh 
DANIEL
Episcop-Vicar: Preasfi nţitul TIMOTEI  PRAHOVEANUL
Adresa: Intrarea Patriarhiei nr. 21, 040161, Sector 4, Municipiul 
București
Tel: +40-21.337.49.57,
Fax: +40-21.337.43.56
Site: www.arhiepiscopiabucurestilor.ro

2. Arhiepiscopia Tomisului, cu sediul în municipiul Constanţa:
Arhiepiscop: Înaltpreasfi nţitul TEODOSIE 
Adresa: Str. Arhiepiscopiei nr. 23,
900732, Municipiul Constanţa, jud.Constanţa,
Tel: +40-241.61.40.20,
Fax: +40-241.61.42.57
Site: www.arhiepiscopiatomisului.ro 

3. Arhiepiscopia Târgoviștei, cu sediul în municipiul 
Târgoviște:
Arhiepiscop și Mitropolit : Înaltpreasfi nţitul NIFON 
Adresa: Mihai Bravu, nr. 5-7,
130004, Târgoviște, Dâmbovița,
Tel: +40-245.213.713,
Fax: +40-245.217.606
Site: http://arhiepiscopiatargovistei.ro/ 
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4. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, cu sediul în 
municipiul Curtea de Argeș:
Arhiepiscop: Înaltpreasfi nţitul CALINIC 
Adresa: Bd. Basarabilor nr.1,
15300,  Municipiul Curtea de Argeș, jud.Argeș,
Tel: +40-248.72.24.10,
Fax: +40-248.21.03.99
Site:www.eparhiaargesului.ro 

5. Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, cu sediul în municipiul Buzău:
Arhiepiscop: Înaltpreasfi nţitul CIPRIAN
Adresa: Aleea Episcopiei nr.3, 
120043, Municipiul Buzău, jud.Buzău
Tel/Fax: +40-238.41.36.08 
Site:www.arhiepiscopiabzvn.ro/

6. Arhiepiscopia Dunării de Jos, cu sediul în municipiul 
Galaţi:
Arhiepiscop: Înaltpreasfi nţitul CASIAN 
Adresa: Str.Domnească nr.104, 
800201, Municipiul Galați, jud. Galați,
Tel: +40-236.41.50.65,
Fax: +40-236.46.00.14
Site: www.edj.ro 

7. Episcopia Sloboziei și Călărașilor, cu sediul în municipiul 
Slobozia: 
Episcop: Preasfi nţitul VINCENȚIU 
Adresa: Str.Episcopiei nr. 2, 
920032, Municipiul Slobozia , jud.Ialomiţa, 
Tel: +40-243.23.17.11, 
Fax: +40-243.23.12.05
Site: www.sf-esc.ro 
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8. Episcopia Alexandriei și Teleormanului, cu sediul 
în municipiul Alexandria: 
Episcop: Preasfi nţitul GALACTION 
Adresa: Str.Carpaţi nr.15,
140059, Municipiul Alexandria, Jud.Teleorman, 
Tel: +40-247.32.63.21, 
Fax: +40-247.31.66.54 

9. Episcopia Giurgiului, cu sediul în municipiul Giurgiu: 
Episcop: : Preasfi nţitul AMBROZIE
Adresa: Str. Portului, nr. 13, 
080015, Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu 
Tel: +40-246.21.40.79, 
Fax: +40-246.21.40.81 
Site: www.episcopiagiurgiului.ro 

10. Episcopia Ortodoxă Română Tulcea, cu sediul 
în municipiul Tulcea: 
Episcop: Preasfi nţitul VISARION
Adresa: str. Mircea Vodă nr. 6A
820134, Jud. Tulcea
Tel - fax 0240/515145
Site: www.episcopiatulcii.ro

II. MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI

11. Arhiepiscopia Iașilor, cu sediul în municipiul Iași: 
Arhiepiscop și Mitropolit: Înaltpreasfi nţitul TEOFAN 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor: Preasfi nţitul 
CALINIC BOTOȘĂNEANUL 
Adresa:Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 16, Municipiul Iași, jud. 
Iași, 
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Tel: +40-232.11.55.84, 
Fax: +40-232.21.26.56 
Site: www.mmb.ro 

12. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu sediul în 
municipiul Suceava: 
Arhiepiscop: Înaltpreasfi nţitul PIMEN 
Episcop-Vicar: Preasfi nţitul DAMASCHIN DORNEANUL
Adresa: Str.Vasile Bumbac nr. 2, Municipiul Suceava, jud. 
Suceava, 
Tel: +40-230.21.57.96, 
Fax: +40-230.52.20.20 
Site: www.arhiepiscopiasucevei.ro 

13. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu sediul în 
municipiul Roman:
Arhiepiscop: Înaltpreasfi nţitul  IOACHIM
Adresa: Str.Alexandru cel Bun nr. 5, Municipiul Roman, jud. 
Neamt, 
Tel: +40-234.45.61.50, 
Fax: +40-234.74.46.83
Site: www.epr.ro

14. Episcopia Hușilor, cu sediul în municipiul Huși
Episcop: Preasfi nţitul IGNATIE
Adresa: Str.Mihail Kogălniceanu nr. 19, Municipiul Huși, jud. 
Vaslui, 
Tel: +40-235.48.15.38, 
Fax: +40-235.48.18.41
Site: www.episcopiahusilor.ro
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III. MITROPOLIA ARDEALULUI

15. Arhiepiscopia Sibiului, cu sediul în municipiul Sibiu: 
Arhiepiscop și Mitropolit:  Înaltpreasfi nţitul LAURENŢIU 
STREZA
Episcop-Vicar: Preasfi nţitul ILARION FĂGĂRĂȘANUL
Adresa: Str.Mitropoliei nr. 24, Municipiul Sibiu, jud.Sibiu, 
Tel: +40-269.21.15.84, 
Fax: +40-269.21.55.21
Site: www.mitropolia-ardealului.ro 

16. Arhiepiscopia Alba Iuliei, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia: 
Arhiepiscop: Înaltpreasfi nţitul IRINEU 
Adresa: Str.Mihai Viteazul 16, Municipiul Alba Iulia, jud. Alba, 
Tel: +40-258.81.16.90, 
Fax: +40-258.81.27.97 
Site: www.reintregirea.ro

17. Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, cu sediul în 
municipiul Oradea: 
Episcop: Preasfi nţitul SOFRONIE 
Adresa: Str.Episcop Roman Ciorogariu nr. 3, Mun.Oradea, jud. 
Bihor, 
Tel/Fax: +40-259.13.34.87 
Site: www.eparhiaortodoxaoradea.ro/

18. Episcopia Covasnei și Harghitei, cu sediul 
în municipiul Miercurea Ciuc: 
Episcop: Preasfi nţitul ANDREI
Adresa:Str.Patriarhul Miron Cristea nr. 5, Municipiul Miercurea 
Ciuc, Jud.Harghita, 
Tel/Fax: +40-266.12.44.53
Site: http://www.episcopiacvhr.ro/
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9. Episcopia Devei și Hunedoarei, cu sediul în Deva: 
Episcop: Preasfi nţitul GURIE 
Adresa: Str. Avram Iancu Nr. 2, Deva, jud. Hunedoara
Tel/Fax: +40-254.21.12.41
Site: www.episcopiadevei.ro

IV. MITROPOLIA CLUJULUI, MARAMUREȘULUI 
ȘI SĂLAJULUI 

20. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, cu sediul în 
municipiul Cluj-Napoca: 
Arhiepiscop și Mitropolit: Înaltpreasfi nţitul ANDREI
Episcop-Vicar: Preasfi nţitul VASILE SOMEȘANUL 
Adresa: Piaţa Avram Iancu nr. 18, Municipiul Cluj-Napoca, jud.Cluj, 
Tel: +40-264.43.10.04, 
Fax: +40-264.19.51.84 
Site:www.mitropolia-clujului.ro

21. Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului 
și Sătmarului, cu sediul în municipiul Baia Mare: 
Episcop: Preasfi nțitul IUSTIN
Arhiereu-vicar: Preasfi nţitul TIMOTEI SĂTMĂREANUL
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 5, Municipiul Baia Mare, jud.
Maramureș, 
Tel: +40-262.21.46.14, 
Fax: +40-262.21.25.46 
Site: www.episcopiammsm.ro 

22. Episcopia Sălajului, cu sediul în municipiul Zalău: 
Episcop: Preasfi nțitul PETRONIU
Adresa: Zalău, str. Avram Iancu nr. 29A, jud. Sălaj
Tel./Fax +40 360 100321
Site: www.episcopiasalajului.ro
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V. MITROPOLIA OLTENIEI 

23. Arhiepiscopia Craiovei, cu sediul în municipiul Craiova: 
Arhiepiscop și Mitropolit: Înaltpreasfi nţitul IRINEU
Adresa: Str. Mitropolitul Firmilian nr. 3, Municipiul Craiova, 
jud. Dolj. 
Tel: +40-251.41.50.54, 
Fax: +40-251.41.83.69 
Site: www.mitropoliaolteniei.ro

24. Arhiepiscopia Râmnicului, cu sediul în municipiul 
Râmnicu Vâlcea: 
Arhiepiscop al Râmnicului: Înaltpreasfi nţitul VARSANUFIE
Adresa: Str. Arges nr. 53, Municipiul Râmnicu Vâlcea, jud.
Vâlcea, 
Tel: +40-250.73.11.70, 
Fax: +40-250.73.11.72 
Site: http://www.arhiram.ro

25. Episcopia Severinului și Strehaiei, cu sediul în municipiul 
Drobeta-Turnu Severin: 
Episcop: Preasfi nţitul NICODIM 
Adresa: Str. I Gh. Bibicescu, Nr. 6, Drobeta Turnu Severin, 
Mehedinți, România,
Tel: +40-252.33.30.48, 
Fax: +40-252.33.30.39 
Site: www.episcopiaseverinului.ro 

26. Episcopia Slatinei și Romanaților, cu sediul în municipiul 
Slatina: 
Episcop: Preasfi nţitul SEBASTIAN
Adresa: Str. Frații Buzești nr. 15
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Mun. Slatina , Jud. Olt
Tel:  0249.421.026, 0349.416.864,  0349.416.863, 0349.416.862, 
Fax:  0349.416.861
Site: www.episcopiaslatinei.ro

VI. MITROPOLIA BANATULUI

27. Arhiepiscopia Timișoarei, cu sediul în municipiul 
Timișoara:
Arhiepiscop și Mitropolit: Înaltpreasfi nţitul IOAN 
Episcop-Vicar: Preasfi nţitul PAISIE LUGOJEANUL
Adresa: Bdul C.D.Loga nr. 7, Municipiul Timișoara, jud.Timiș, 
Tel: +40-256.49.02.87, 
Fax: +40-256.49.11.76 
Site: www.mitropolia-banatului.ro

28. Arhiepiscopia Aradului, cu sediul în municipiul Arad: 
Episcop: Înaltpreasfi nţitul TIMOTEI 
Episcop-Vicar: Preasfi nţitul EMILIAN CRIȘANUL
Adresa:  Str. Episcopiei nr. 60-62, Municipiul Arad, jud.Arad, 
Tel: +40-257.28.18.56, 
Fax: +40-257.28.18.72
Site: www.episcopiaaradului.ro

29. Episcopia Caransebeșului, cu sediul în municipiul 
Caransebeș: 
Episcop: Preasfi nţitul LUCIAN 
Adresa: Str. Mihai Viteazul nr. 11, Municipiul Caransebeș, jud.
Caraș-Severin, 
Tel: +40-255.51.64.12, 
Fax: +40-255.51.64.02 
Site: www.episcopiacaransebesului.ro
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VII. UNITĂŢI DEPENDENTE DIRECT DE PATRIARHIA 
ROMÂNĂ

Vicariatul Ortodox Ucrainean, cu sediul în municipiul 
Sighetul Marmației, în jurisdicția directă a Patriarhiei Române
Adresa: Str. Bogdan Vodă 12, 
435500, Sighetul Marmației, jud. Maramureș
Tel/Fax: 0040262315114 

I.Mitropolia Basarabiei
30. Arhiepiscopia Chișinăului, cu sediul în municipiul 
Chișinău: 
Arhiepiscop și Mitropolit: Înaltpreasfi nţitul PETRU
Adresa: Str. 31 August nr. 161, Chișinău 
2004, Republica Moldova, 
Tel: 0037322 22 60 43, 
Fax: 0037322 23 36 00
Site: www.mitropoliabasarabiei.ro
31.   Episcopia de Bălți (fostă a Hotinului), cu sediul în orașul 
Bălți
Episcop: Preasfi nţitul ANTONIE

32. Episcopia Basarabiei de Sud (fostă de Cetatea Albă-Ismail), 
cu sediul în orașul Cantemir 
Episcop: Preasfi nţitul VENIAMIN

33. Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor și a toată 
Transnistria (fosta Misiunea Ortodoxă Română din 
Transnistria), cu sediul la Dubăsari

II. Mitropolia Ortodoxă Română a Europei 
Occidentale și Meridionale 

34. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale, 
cu sediul la Paris: 
Arhiepiscop și Mitropolit: Înaltpreasfi nţitul IOSIF   
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Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei : Preasfi nţitul 
MARC NEMȚEANUL
Adresa: 1 Bd du General Leclerc 
91470 Limours / Franţa ; 
Tel: 0033 1 64 91 59 24 ; 
Fax: 0033 1 64 91 26 83 
Email: cabinet@mitropolia.eu
Site: www.mitropolia.eu

35. Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, cu sediul la Roma : 
Episcop: Preasfi nţitul SILUAN
Arhiereu vicar: Preasfi nţitul ATANASIE DE BOGDANA
Adresa: Via Ardeatina n° 1741, 00134 Roma – Italia 
tel/fax: (0039) 067 197 343; fax: +39 069 028 09 40
e-mail: cabinet.episcopia.italiei@mitropolia.eu
Site: http://www.episcopia-italiei.it/

36. Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, cu 
sediul la Madrid: 
Episcop: Preasfi nţitul TIMOTEI
 Arhiereu vicar: Preasfi nţitul TEOFIL DE IBERIA
Adresa: Calle Trompetas nr. 7
28054 Madrid, Spania
Tel/Fax: 0034-91.879.23.24
Mobil: 0034-600.362.333
E-mail: episcopia.spaniei.portugaliei@mitropolia.eu
Internet: http://www.episcopiaspanieiportugaliei.es/
 http://www.episcopia.ro/web

 III. Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, 
Europei Centrale și de Nord 

37. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și 
Luxembourgului, cu sediul la Nürnberg: 
Arhiepiscop și Mitropolit: Înaltpreasfi nţitul SERAFIM
Adresa: Fürther Str. 166-168, D-90429 Nürnberg, Germania     
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Tel: (+49) 911 32369-10 (+49) 911 32369-13
Fax: (+49) 911 32369-12
E-mail: mitropolia@mitropolia-ro.de
E-mail: serafi m@mitropolia-ro.de
Site: www.mitropolia-ro.de
 
Episcop Vicar: Preasfi nțitul SOFIAN BRAȘOVEANUL
Adresa: Centrul Bisericesc München 
Paul-Heyse- Str.19, D-80336 München 
Tel.: +49-(0)89/66060884 sau +49-(0)89/95481844
Fax: +49-(0)89/54572058 
E-mail: episcopulsofi an@cbrom.de

38. Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, cu sediul 
la Stockholm: 
Episcop: Preasfi nţitul MACARIE 
Adresa: Hässlingbvägen 7, 13691 Haninge/Stockholm, Sweden
http://episcopiascandinavia.se/

IV. Mitropolia Ortodoxă Română a celor 
două Americi, 

cu sediul la Chicago.
 39. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Statelor Unite ale 
Americii și Episcopia Ortodoxă Română a Canadei:
Arhiepiscop și Mitropolit : Înaltpreasfi nțitul NICOLAE 
Episcopul Ortodox Român al Canadei: Preasfi nțitul IOAN 
CASIAN de Vicina 
Adresa: 5410 N. Newland Ave., 
Chicago, IL 60656-2026 USA 
Tel: 773-774-1677 
Fax: 773-774-1805 
E-mail: romarch67@aol.com 
Web site: www.romarch.org
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V. (40) Episcopia Daciei Felix, cu sediul administrativ 
în Vârșeţ,

 în jurisdicția directă a Patriarhiei Române: 
Episcop locţiitor: Preasfi ntiţul SILUAN al Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria 
Adresa: Str. Zarko Zrenjanin  nr. 60, 26300 Vrsac 
Tel. 0038 113 831 071
 

VI. (41) Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, 
cu sediul în Gyula, în jurisdicția directă a Patriarhiei Române: 
Episcop: Preasfi nţitul SILUAN 
Adresa: Grosza Park 2, Gyula 
5700, Ungaria, 
Tel/Fax: +36.66.361.281 
Web site: http://www.ortodoxia.hu/
 

VII. (42) Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii 
Zeelande, 

cu sediul la Melbourne, în jurisdicția directă a Patriarhiei 
Române:
Episcop: Preasfi nţitul MIHAIL
 Adresa: 103 Porteous Road, Melton West VIC 3337
Tel: +61387465208
Email: offi  ce@roeanz.com.au
Web: http://www.roeanz.com.au

VIII.  Reprezentante și comunități 
ale Patriarhiei Române în străinătate: 

Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfi nte 
(Așezământul Românesc de la Ierusalim; Așezământul 
Românesc de la Ierihon cu Centrul de Studii și Pelerinaje 
„Sfântul Cuvios Ioan Iacob”, Așezământul Românesc de la 
Iordan), 
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Reprezentanța Patriarhiei Române pe lângă instituțiile 
europene (Bruxelles),
Reprezentanța Patriarhiei Române de la Sofi a (Bulgaria), 
Reprezentanța Patriarhiei Române de la Tokyo (Japonia) și  
Comunitatea Ortodoxă Română din Osaka (Japonia),
Comunitatea Ortodoxă Română din Turcia (Istanbul), 
Comunitatea Ortodoxă Română din Africa de Sud 
(Johannesburg), 
Comunitatea Ortodoxă Română din Cipru (Nicosia), 
Comunitatea Ortodoxă Română din Siria (Damasc) și altele.

IX. Unități ortodoxe române din străinătate, 
care păstrează legături spirituale și culturale cu Patriarhia 
Română:
Așezămintele Românești din Sfântul Munte 
Athos (Prodromu, Lacu și alte schituri sau chilii), precum și 
alte unități asemănătoare acestora.
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MITROPOLIA CLUJULUI,
 MARAMUREȘULUI ȘI SÃLAJULUI

ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI 
ȘI CLUJULUI

CENTRUL EPARHIAL
Piața Avram Iancu, nr. 18, cod 400117 Cluj-Napoca

Secretariat: tel. 0264.431.004; fax. 0264.431.003
tel. 0724.342241; 0724.341.944

E-mail: secretariat@mitropolia-clujului.ro

Cabinetul IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei
Secretariatul Eparhial
Tel. 0264.593.944; fax: 0264.595.184
Secretar: Protos. dr. Benedict Vesa
Tel. 0724.514.742

Cabinetul PS Episcop Vicar Vasile Someşanul
Tel. 0264.431.004, int. 223

Vicar eparhial
Pr. Iustin Tira
Tel. 0264.593.924, int. 215; 0727.319.629

Consilier bisericesc
Pr. dr. Cristian Baciu
Tel. 0264.431.004, int. 217; 0724.342.502

Consilier economic
Ec. dr. Sorin Câlea
Tel. 0264.431.004, int. 225; 0724.342.446

Consilier cultural
Pr. dr. Bogdan Ivanov
Tel. 0264.590.659, int. 219; 0724.501.087
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Consilier misionar-social
Liciniu Câmpean
Tel. 0264.431.004, int. 224; 0722.531.397
Consilier de misiune și protocol
Arhid. Claudiu Grama
Tel. 0264.431.004, int. 221; 0742.012.713

Exarhul Mănăstirilor
Arhim. drd. Dumitru Cobzaru
Tel. 0264.431.004, int. 254; 0728.956.857

Inspector eparhial
Pr. dr. Vasile Nemeş 
Tel. 0264.431.004, int. 216; 0724.514.084

Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane
Protos. dr. Simion Pintea
Tel. 0723.376.648

Consilier juridic
Diana Botar
Tel. 0264.431.004, int. 252; 0726.708.331

Inspector Religie - Cluj
Pr. Prof. Marian Sidon
Tel. 0726.730.543

Inspector Religie - Bistrița-Năsăud
Pr. dr. Cherhaț Adrian
Tel. 0745.156.100

Editura Renașterea
Director: Pr. dr. Cătălin Pălimaru
Tel. 0264.599.649; 0724.730.055
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Radio Renașterea
Director general: Pr. dr. Ioan Bizău
Tel. 0264.596.500; 0746.778.454
Director executiv: Dr. Paul Siladi
Tel. 0727.341.304
Centrul de Pelerinaje „Renașterea”
Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu, nr. 2
Director: Cristian Moldovan
Tel. 0264.431.020; 0723.583.822

INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Facultatea de Teologie Ortodoxă
Cluj-Napoca, Str. Episcop Nicolae Ivan, jud. Cluj
Secretariat: 0264.431.005
Decan: Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu
Tel. 0264.594.716
Prodecan: Pr. conf. univ. dr. Cristian Sonea
Tel. 0264.590.597
Director de departament: Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie
Tel. 0264.590.597

Seminarul Teologic Ortodox
Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu nr. 18, jud. Cluj
Director: Pr. Lect. Univ. dr. Liviu Vidican Manci
Tel. 0264.431.002; 0742.927.296; 0722.274.298

Şcoala gimnazială „Sfânta Ecaterina”
Seminarul Teologic Ortodox
Cluj-Napoca, Str. Meseriilor nr. 20, jud. Cluj
Tel. 0264.431.002
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Colegiul Național Ortodox – ciclul primar 
Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu nr. 6, jud. Cluj
Tel. 0264.431.002

Grădiniţa „Sfântul Stelian” – Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 31, jud. Cluj
Coordonator: Ec. dr. Sorin Câlea
Tel/Fax. 0264.430.165
Proiectul educativ aft er school 
„Sfântul Stelian” – Bistriţa
Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare”
Bistriţa, Str. Gen. Grigore Bălan nr. 36A, 
Coordonator: Pr. Tudor Mudure
Tel: 0745.374.102

Centrul social-educativ „Grigore Pletosu” – Bistriţa
Şcoala „Grigore Pletosu”
Bistriţa, Str. Alexandru Odobescu nr. 4, 
Coordonator: Pr. Tudor Mudure
Tel: 0745.374.102

PROTOPOPIATELE 
ARHIEPISCOPIEI CLUJULUI

JUDEŢUL CLUJ

1. Protopopiatul Cluj I
Cluj-Napoca, Str. Bisericii Ortodoxe, nr. 10
Protopop dr. Dănuţ Liviu Hognogi
Tel. 0264.596.566; 0745.637.187

2. Protopopiatul Cluj II
Cluj-Napoca, Str. Năsăud, nr. 22/1
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Protopop Alexandru Constantin Ciui
Tel. 0264.599.326; 0744.779.169

3. Protopopiatul Turda
Turda, Str. Gh. Lazăr, nr. 25
Protopop Daniel Crişan
Tel. 0264.311.968; 0746.039.600

4. Protopopiatul Dej
Dej, Str. Crișan, nr. 9B
Protopop Ioan Buft ea
Tel. 0264.212.288; 0743.022.584
5. Protopopiatul Gherla
Gherla, Str. Bobâlna, nr. 1
Protopop drd. Iulian-Paul Isip
Tel. 0264.243.966; 0740.954.224

6. Protopopiatul Huedin
Huedin, Str. Protopop Aurel Munteanu, nr. 23
Protopop Ionuţ Dan Lupuţan
Tel. 0264.354.206; 0787.545.698 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

1. Protopopiatul Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Unirii, nr. 9
Protopop Alexandru Vidican
Tel. 0263.211.470; 0744.382.837

2. Protopopiatul Năsăud
Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 2
Protopop Ioan Dâmbu
Tel. 0263.361.024; 0744.702.318



62

3. Protopopiatul Beclean
Beclean, Aleea Castanului, nr. 4
Protopop Vicențiu Doru Zinveliu
Tel. 0263.343.338; 0745.146.569

MÂNĂSTIRILE 
ARHIEPISCOPIEI CLUJULUI

1. Mânăstirea Nicula  
Stareţ: Arhim. Nicolae Moldovan  
nr. 257, 407278 Nicula, jud. Cluj
Tel: 0264.241.835; 0264.244.901; 0722.339.809

2. Mânăstirea Feleacu  
Stareţ: Arhim. Alexandru Ghenţ
407270 Feleacu, jud. Cluj
Tel: 0264.237.257; 0744.697.409

3. Mânăstirea Rebra-Parva  
Stareţ: Protos. Chiril Zăgrean
427210 Parva, jud. Bistriţa-Năsăud
Tel: 0767.841.222

4. Mânăstirea Soporu de Câmpie   
Stareţ: Protos. Irineu Paneș
407293 Soporu de Câmpie, jud. Cluj
Tel: 0787.888.725

5. Mânăstirea Nușeni  
Stareţ: Protos. Paisie Iloaie 
427200 Nușeni, jud. Bistriţa-Năsăud
Tel: 0263.350.044; 0263.350.004; 0744.101.572
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6. Mânăstirea Cheile Turzii  
Stareţ: Arhim. Teofi l Popescu 
407461, Petreștii de Sus, jud. Cluj
Tel: 0744.478.272

7. Mânăstirea Muntele Rece  
Stareţ: Ierom. Arsenie Gălățan
407365 com. Măguri-Răcătău
Tel: 0740.176.522

8. Mânăstirea Băișoara  
Stareţ: Protos. Iacob Rus
407065 Băișoara, jud. Cluj
Tel: 0264.333.381; 0757.424.068

9. Mânăstirea Piatra Craiului  
Stareţ: Protos. Antonie Flore
407441 Bucea, jud. Cluj
Tel: 0259.315.668; 0722.823.300

10. Mânăstirea Bichigiu  
Stareţ: Protos. Ilie Cira 
427071 Bichigiu, com. Telciu, jud. Bistriţa-Năsăud
Tel: 0764.624.450

11. Mânăstirea „Râșca Transilvană” 
Stareţ: Protos. Casian Ioana
407490 Râșca, jud. Cluj
Tel: 0264.334.139; 0747.668.799

12. Mânăstirea Telcișor-Buscatu
Stareț: Ierom. Porfi rie Țanc 
427357 Telciu, jud. Bistriţa-Năsăud
Tel: 0768.578.888
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13. Mânăstirea „Ștefan Vodă” Vad
Stareț: Protos. Nicodim Pop
407575 Vad, jud. Cluj
Tel: 0757.708.397

14. Mânăstirea Dâncu
Stareț: Ierom. Cleopa Dobocan
407008 Dâncu, jud. Cluj
Tel: 0743.942.879

15. Mânăstirea „Petru Rareș” Ciceu Corabia
Stareț: Protos. Teofan Timiș
427217 Ciceu Corabia, jud. Bistrița-Năsăud
Tel: 0721.288.481

16. Mânăstirea Cășiel  
Stareţă: Stavrofora Varvara Georgiu 
Duhovnic: Protos. Serafi m Bădilă
407215 Cășiel-Strâmbu, com. Chiuiești, jud. Cluj
Tel: 0264.225.506; 0761.146.365

17. Mânăstirea Piatra Fântânele  
Stareţă: Stavrofora Pamfi lia Solcan
Duhovnic: Protos. Gavriil Horţ
427363 Piatra Fântânele, jud. Bistriţa-Năsăud
Tel: 0744.672.986; 0263.264.016

18. Mânăstirea Florești  
Stareţă: Stavrofora Teodora Câmpan 
Duhovnici: Protos. Visarion Pașca
Protos. Anastasie Berbecel 
407208 Florești, jud. Cluj
Tel: 0264.265.212; 0264.265.221; 0751.259.961
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19. Mânăstirea Ciucea  
Stareţă: Stavrofora Inocenţia Filip 
Duhovnic: Pr. Ionuț Gânscă
407225 Ciucea, jud. Cluj
Tel: 0264.259.008; 0744.562.725

20. Mânăstirea Salva 
Stareţă: Stavrofora Emanuela Moisa
Duhovnic: Protos. Mihail Nagy
427255 Salva, jud. Bistriţa-Năsăud
Tel: 0263.360.780; 0757.463.633

21. Mânăstirea Cormaia  
Stareţă: Monhia Sebastiana Sângeorzan
Duhovnic: Protos. Nicodim Sângeorzan
425301 Cormaia, jud. Bistriţa-Năsăud
Tel: 0740.855.087; 0788.984.828

22. Mânăstirea Dobric  
Stareţă: Stravrofora Veronica Coţofană
Duhovnic: Protos. Siluan Fărcaș
427028 Dobric, com. Căianu Mare, 
jud. Bistriţa-Năsăud
Tel: 0263.347.236; 0744.832.273

23. Mânăstirea Ilva Mare  
Stareţă: Stavrofora Hristofora Marinca
Duhovnic: Protos. Daniel Ureche 
427090 Ilva Mare, jud. Bistriţa-Năsăud
Tel: 0263.376.275; 0746.239.333

24. Mânăstirea Strâmba  
Stareţă: Monahia Epiharia Brumă



66

Duhovnic: Protos. Paisie Pașcu
427103 Strâmba, jud. Bistriţa-Năsăud
Tel: 0263.899.487; 0734.889.293

25. Mânăstirea Cristorel  
Stareţă: Monahia Paraschiva Buculei 
Duhovnic: Protos. Siluan Trâmbiţașu
407048 Cristorel, Com. Așchileul Mare, jud. Cluj
Tel: 0731.338.409

26. Mânăstirea „Mihai Vodă” Turda 
Stareţă: Monahia Andreia Zdrobău
Duhovnic: Protos. Ilie Hanuschi
Obelisc, 401000 Turda, jud. Cluj
Tel: 0747.205.358

27. Mânăstirea „Sfânta Elisabeta”
Stareță: Stavrofora Maria Asaft ei
Duhovnic: Protos. Siluan Popescu
Str. Arțarului nr. 7-11
400483 Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: 0753.699.216

28. Mânăstirea Someșu Cald
Stareță: Stavrofora Maria Vulcu
Duhovnic: Pr. Dan Popovici
407311 Someșu Cald, jud. Cluj
Tel: 0754.804.304

29. Mânăstirea Pădureni
Stareță: Monahia Nectaria Pușcaș
Duhovnic: Pr. Vlad Marc
407550 Tritenii de Jos, jud. Cluj
Tel: 0743.844.026
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30. Mânăstirea Mărișel – Crucea Iancului
Stareță: Monahia Casiana Lup
Duhovnic: Protos. Paisie Plic
407390 Mărișel, jud. Cluj
Tel: 0755.411.603

31. Mânăstirea Pantocrator – Beclean
Stareț: Ierom. Luca Gheberta
Beclean, Cartier Valea Viilor nr. 26 B, jud. Bistrița-Năsăud
Tel: 0765.642.579

32. Mânăstirea „Sfi nții 40 de Mucenici” – Memorialul Gherla
Stareț: Protos. Grigorie Benea
Gherla, jud. Cluj
Tel: 0723.360.582

33. Schitul Băișoara
Egumenă: Monahia Teodora Dorohoi
Duhovnic: Ierom. Ioachim Munteanu
407065 Băișoara, jud. Cluj
Tel: 0767.269.293





EVENIMENTELE BISERICEȘTI 
DIN ANUL CENTENAR



Cc
Pr. Ciprian BÂRA

Slujba de pomenire a Eroilor neamului românesc 
în Catedrala Naţională

† DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Pomenirea Eroilor neamului este în același timp un act de cult 

și de cultivare a comuniunii între generaţii

Alexandru BRICIU
Catedrala Naţională sfi nţită în Anul Centenar

Act de sfi nţire a Catedralei Mântuirii Neamului

Ioan BUȘAGĂ, Arhid. Ștefan SFARGHIE
Prima Sfântă Liturghie la Altarul Catedralei Naţionale

Cc
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SLUJBA DE POMENIRE A EROILOR NEAMULUI 
ROMÂNESC ÎN CATEDRALA NAŢIONALĂ*

Pr. Ciprian BÂRA

Sâmbătă, 24 noiembrie, la ora 17:00, în Catedrala Naţională a 
avut loc slujba de pomenire a tuturor Eroilor neamului românesc, 
săvârșită de către Patriarhul României împreună cu numeroși ierarhi, 
înconjuraţi de un sobor de arhimandriţi, protosingheli, preoţi profesori 
de teologie, membri ai permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc 
și ai Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

La ceasul rugăciunii de seară, într-un miros de bună 
mireasmă duhovnicească, toţi, clerici și credincioși, purtând 
în mâini făclii și în inimi recunoștinţă, s-au rugat în acest an, 
2018, al Centenarului Marii Uniri, în ajunul sfi nţirii Catedralei 
Naţionale, pentru toţi eroii români care, de-a lungul istoriei, 
s-au jertfi t pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului 
român. Au fost pomenite întru odihnă veșnică numele tuturor 
eroilor români cunoscuţi care și-au jertfi t viaţa în Războiul de 
Independență (1877), în Războaiele Balcanice (1913), în Primul 
Război Mondial (1916-1919), în al Doilea Război Mondial (1940-
1945), precum și numele făuritorilor Marii Uniri de la 1918.

Cu acest prilej, Patriarhul României a rostit cuvântul 
„Pomenirea Eroilor neamului este în același timp un act de cult și 
de cultivare a comuniunii între generaţii”. 

La slujbă au participat preoţi, credincioși și veterani de 
război.
∗ Text  preluat din Ziarul Lumina, ediţia de luni, 26 noiembrie 2018.



72

„Sunt un supravieţuitor al celui de-al Doilea Război Mondial. 
La 19 ani luptam la Stalingrad, pentru România Mare, împreună 
cu Armata Română. Ce m-a adus la vârsta de 96 de ani la această 
catedrală, la acest moment? Am dorit să-i cinstesc pe toţi cei 24.000 
de ofi ţeri ai Armatei Române care au căzut la datorie în cel de-al 
Doilea Război Mondial, în Est și în Vest; 17.000 de tineri subofi ţeri 
și 800.000 de militari, de la soldat la sergent. M-am străduit să 
vin pentru a participa la această minunată iniţiativă a Patriarhiei 
Române. Credem în Dumnezeu și în Biserica Sa. Credinţa în 
Dumnezeu și în Biserică ne-a ajutat în toate”, a declarat gen.(r) 
Marin Dragnea, președintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor 
de Război.

Numele tuturor acestor eroi cunoscuţi ai neamului nostru 
au fost așezate cu evlavie și recunoștință în piciorul Sfi ntei Mese 
a Altarului Catedralei Mântuirii Neamului, ieri, în cadrul slujbei 
de sfi nţire. 

Sunt un supravieţuitor al celui de al Doilea Război Mondial
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POMENIREA EROILOR NEAMULUI ESTE 
ÎN ACELAȘI TIMP UN ACT DE CULT 
ȘI DE CULTIVARE A COMUNIUNII 

ÎNTRE GENERAŢII*1∗

     † DANIEL, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe  Române

În acest an, 2018, al 
Centenarului Marii Uniri, 
când suntem chemaţi să 
cultivăm gesturi de come-
morare și recunoștinţă faţă 
de eroii și luptătorii români 
care, de-a lungul istoriei, 
s-au jertfit pentru libertatea, 
unitatea și demnitatea po-
porului român, săvârșim în 
mod solemn, împreună cu 
ierarhi, clerici și credincioși, 
slujba de pomenire a tuturor 

∗ Cuvânt rostit de Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, la slujba de pomenire a tuturor Eroilor neamului 
românesc. Text preluat din Ziarul Lumina, ediţia de luni, 26 noiembrie 
2018, pp. 6-7. 
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Eroilor neamului românesc, în Catedrala Mântuirii Neamu-
lui, simbol al întregirii României.

Pomenirea solemnă a Eroilor neamului românesc, cu o zi 
înainte de sfi nțirea Catedralei Naționale, o săvârșim pentru a 
așeza, cu evlavie și recunoștință, sub Sfânta Masă a Altarului 
Catedralei Mântuirii Neamului numele tuturor eroilor români 
cunoscuţi care și-au jertfi t viaţa în Războiul de Independență 
(1877), în Războaiele Balcanice (1913), în Primul Război Mondial 
(1916-1919) în al Doilea Război Mondial (1940-1945), precum 
și numele făuritorilor Marii Uniri de la 1918. Listele cu numele 
eroilor cunoscuți ai României pomenite de părinții împreună-
slujitori au fost puse la dispoziţie, la solicitarea Patriarhiei 
Române, de către Ministerul Apărării Naționale.

În afara acestor liste cu nume de eroi cunoscuţi, există o 
mulțime de eroi necunoscuți ai neamului românesc, care au fost 
înmormântați în gropi comune, în locuri necunoscute, dar care 
sunt cunoscuţi de Dumnezeu, pentru că Hristos-Domnul adună 
în comuniunea Sa sufl etele celor adormiţi în dreapta credinţă, ca 
spicele într-un snop de grâu cules.

Catedrala Mântuirii Neamului a fost dintru început închinată 
cinstirii după cuviinţă a eroilor care s-au jertfi t, de-a lungul întregii 
noastre istorii, pentru apărarea credinţei, pentru libertatea, unitatea 
și demnitatea poporului român. În acest sens, hramul principal al 
Catedralei Mântuirii Neamului a fost ales să fi e sărbătoarea Înălţării 
Domnului, care este și zi de pomenire a eroilor, pentru a ne învăţa 
că există o legătură tainică între Crucea suferinţelor, Învierea și 
Înălţarea la cer întru slavă a Mântuitorului Iisus Hristos, și jertfa 
Eroilor neamului, care și-au dat viaţa pentru libertatea, unitatea și 
demnitatea poporului român.

Hristos Domnul a trecut mai întâi prin jertfa Crucii, și apoi 
ne-a arătat bucuria Învierii și slava Înălţării la ceruri. În același 
timp, Înălţarea la ceruri vestește deja Parusia (cf. Fapte 1, 11), 
venirea cea de-a doua a Domnului Hristos cu slavă să judece 
lumea, când „toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui (Dumnezeu), 
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și vor ieși cei ce au făcut cele bune, spre învierea vieţii, iar cei ce au 
făcut cele rele, spre învierea osândirii” (Ioan 5, 28-29).

Așezarea numelor eroilor români sub Sfânta Masă 
a Altarului Catedralei Naţionale este, în același timp, un 
simbol liturgic și patriotic. În Biserica Ortodoxă, Sfânta Masă, 
numită și Altar sau Prestol, reprezintă atât Mormântul lui Hristos 
Cel răstignit, cât și Tronul slavei Învierii și Înălţării Sale la cer. 
Totodată, Sfânta Masă reprezintă și masa Cinei celei de Taină a 
lui Hristos, când El a instituit Sfânta Euharistie în Sfânta și Marea 
Joi, înainte de Pătimirea, Moartea și Învierea Sa.

De aceea, așezarea pomelnicelor care cuprind numele eroilor 
români, din timpuri și locuri diferite, sub Sfânta Masă a Altarului 
Catedralei Naţionale simbolizează, pe lângă semnul neuitării 
și prețuirii noastre pentru jertfa lor, și speranţa comuniunii 
lor veșnice cu Hristos Domnul, în nădejdea învierii și a vieţii 
veșnice, învățând din rugăciunile Bisericii că „mai înfrumuseţat 
decât Raiul (…) s-a arătat, Hristoase, Mormântul Tău, izvorul 
învierii noastre”.

Hotărârea pomenirii Eroilor neamului românesc la praznicul 
Înălţării Domnului se datorează primului Patriarh al României, 
Miron Cristea, care, în anul 1920, a făcut această propunere în 
dubla sa calitate de președinte al Societăţii Mormintelor Eroilor 
căzuţi în Război și Mitropolit Primat - președinte al Sfântului 
Sinod.

Mai târziu, în timpul dictaturii comuniste, această tradiție 
sfântă și frumoasă românească a fost întreruptă, fi ind reluată 
abia în anul 1990, după ce Biserica a primit libertatea de a se 
exprima și a-și reface tradiţia sănătoasă în legătură cu prezenţa ei 
în mijlocul poporului român dreptcredincios. Astfel, în hotărârile 
Sfântului Sinod din anii 1999 și 2001 s-a revenit la tradiţia ca 
sărbătoarea Înălţării Domnului să fi e consacrată Zi a Eroilor și 
sărbătoare națională bisericească. Totodată, Legea nr. 379/2003, 
privind regimul mormintelor și operelor comemorative de 
război, a proclamat cea de-a patruzecea zi de la Sfi ntele Paști, 
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sărbătoarea Înălţării Domnului - Ziua Eroilor, ca sărbătoare 
naţională a poporului român.

Cultul eroilor, adică pomenirea din neam în neam, sau din 
generaţie în generaţie, a celor jertfi ţi pentru apărarea credinţei și 
a patriei este o adevărată cultură a sufl etului românesc care crede, 
simte și mărturisește că iubirea este mai tare decât moartea.

Mulţimea pomelnicelor și parastaselor pentru eroii neamului 
constituie, pe lângă rugăciune, și un puternic factor de cultivare a 
conștiinţei unităţii și continuităţii noastre naţionale.

Pomenirea eroilor din toate timpurile și din toate locurile, 
ca și cultul morţilor în general, constituie manifestări de mare 
statornicie în credinţă, de continuitate și unitate în cuget și 
simţiri de-a lungul generaţiilor. Astfel, este semnifi cativ faptul 
că pomelnicul a stat la baza Cronicelor românești (exemplul 
sugestiv: Pomelnicul de la Mănăstirea Bistriţa, Neamţ).

Cronicile și Letopiseţele care consemnează jertfelnicia 
poporului român sunt admirabil rezumate în textul inscripţiei 
de pe Arcul de Triumf din capitala României: „După secole de 
suferinţe, creștinește îndurate, și după lupte grele pentru păstrarea 
fi inţei naţionale, după apărarea plină de sacrifi cii a civilizaţiei 
umane, se îndeplini dreptatea și pentru poporul român...” Așadar, 
eliberarea noastră de orice stăpânire străină a fost trăită tot ca 
experienţă a ajutorului și a luminii lui Hristos Cel răstignit și 
înviat. De aceea, cuvintele imnului de biruinţă a iubirii jertfelnice 
asupra păcatului și asupra morţii, „Hristos a înviat”, troparul 
Sfi ntelor Paști, pe care îl intonăm și la pomenirea eroilor, a fost 
înscris, ca simbol de recunoștinţă, pe frontispiciul Mausoleului 
Eroilor de la Mărășești.

Mulţimea eroilor jertfelnici, pe care cu smerenie și 
recunoștinţă îi pomenim astăzi, confi rmă adevărul că poporul 
român a interiorizat Taina Crucii și a Învierii și a trăit istoria 
sa ca pe o Cruce și o Înviere, suferinţă și speranţă, întristare 
și bucurie.
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Taina Crucii care se înalţă în slava Învierii este înscrisă pe 
Stema României, ca simbol al istoriei noastre și program spiritual 
permanent. De aceea, vulturul de pe Stema României poartă 
Crucea în plisc, arătând că numai prin iubire jertfelnică noi ne-am 
apărat, am dăinuit și am păstrat credinţa, unitatea și demnitatea 
noastră.

 Pomenirea Eroilor neamului românesc, organizată cu 
solemnitate și demnitate în Catedrala Naţională, ne ajută să 
înțelegem că evidențierea marilor simboluri și valori ale neamului 
românesc este o datorie a tuturor cetățenilor României! Toţi 
suntem chemați să păstrăm și să cultivăm darul libertăţii și 
unităţii naţionale ca fi ind un simbol al demnității poporului, 
obţinut cu multe jertfe de vieţi omenești și multe eforturi 
spirituale și materiale!

Ne rugăm Mântuitorului Hristos Cel răstignit, înviat și 
înălţat la cer, să reverse harul Său, al luminii și vieţii veșnice, peste 
Eroii neamului românesc, dăruindu-le lor odihnă sfântă întru 
nădejdea Învierii, iar nouă, celor care îi cinstim prin rugăciune și 
fapte bune, să ne dăruiască puterea să păstrăm dreapta credinţă, 
să ne iubim poporul și patria, să ne rugăm și să lucrăm pentru 
pace, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor.
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Catedrala Mântuirii Neamului 
„Un simbol care a traversat istoria”
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CATEDRALA NAȚIONALĂ
 SFINŢITĂ ÎN ANUL CENTENAR*1

Alexandru BRICIU

Ziua de 25 noiembrie 2018 este înscrisă în cartea de aur 
a istoriei Bisericii și neamului românesc datorită consacrării 
noii Catedrale Patriarhale, singurul edifi ciu reprezentativ 
al Centenarului României reîntregite. Slujba de sfi nțire a 
Catedralei Naționale, cu hramurile „Înălțarea Domnului” și 
„Sfântul Apostol Andrei”, a fost săvârșită de Patriarhul Ecumenic 
al Constantinopolului împreună cu Patriarhul României și 
Mitropolitul de Patra, înconjurați de un sobor de arhierei români 
și străini.

Zeci de mii de pelerini din România și din diasporă au răspuns 
chemării Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de a participa 
la sfi nțirea Catedralei Naționale. Esplanada sfântului locaș și 
străzile dimprejur au fost neîncăpătoare, în pofi da asprimii unei 
zile din prag de iarnă. În interiorul catedralei, 3.000 de invitați 
din toate eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanți ai 
autorităților de stat centrale și locale, reprezentanți ai mediului 
academic și ai lumii culturale, pelerini clerici și credincioși 
au înălțat mulțumire lui Dumnezeu pentru acest moment de 
sărbătoare împreună cu soborul slujitor.

Oaspete de seamă al Bisericii noastre pentru acest 
eveniment istoric, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul 
Constantinopolului-Noua Romă și Patriarh Ecumenic, a săvârșit 

1 Text preluat din Ziarul Lumina ediţia de luni, 26 noiembrie 2018, p. 
3.
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slujba de sfi nțire a Catedralei Naționale împreună cu Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și cu 
Înaltpreasfi nțitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patra, în 
prezența rugătoare a zeci de ierarhi, preoți și diaconi. După 
rânduiala ortodoxă, slujba a început în exteriorul locașului de cult, 
unde cei trei ierarhi slujitori au citit paremiile rânduite la sfi nțirea 
noii biserici și pericopele evanghelice de la Sfi nții Matei, Luca și 
Ioan. În continuare, au fost binecuvântate ușile monumentale ale 
catedralei prin ungere cu Sfântul și Marele Mir și prin stropire 
cu apă sfi nțită. Cu soborul de arhierei îngenunchind, Patriarhul 
Ecumenic Bartolomeu a invocat numele Mântuitorului Iisus 
Hristos în rugăciune pentru sfi nțirea bisericii ridicate spre lauda 
slavei Sale și a noastră mântuire.

l jb d fi ți C t d l i N ți l î ă P f i it l
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Târnosirea Sfi ntei Mese a noii 
Catedrale Patriarhale

După dialogul liturgic din fața ușilor principale dinspre 
apus, ce poartă chipul Mântuitorului Hristos și al Născătoarei 
de Dumnezeu, soborul slujitorilor a intrat în catedrală pentru 
săvârșirea târnosirii Sfi ntei Mese a Altarului. La momentul 
cuvenit, cutia cu cinstitele moaște de mucenici și hrisovul de 
sfi nțire au fost așezate în piciorul Sfi ntei Mese, care apoi a fost 
pecetluit cu ceară topită. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a 
rânduit pentru așezarea în Sfânta Masă a Catedralei Naționale 
fragmente din cinstitele moaște ale Sfântului Domnitor Martir 
Constantin Brâncoveanu (sec. 17-18) și ale Sfi nților Mucenici 
Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel (sec. 4), ca simbol 
al continuității credinței și jertfelniciei poporului român de-a 
lungul a două milenii de creștinism.
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După spălarea Sfi ntei Mese, au urmat ungerea cu Sfântul 
și Marele Mir și așezarea icoanelor Sfi nților Evangheliști Matei, 
Marcu, Luca și Ioan în cele patru colțuri. Măsărița din in – 
primul acoperământ al Sfi ntei Mese – a fost întinsă peste prestol 
și pecetluită cu sigiliul arhieresc de către Patriarhul României. 
În continuare, au fost așezate acoperămintele Sfi ntei Mese și 
odoarele conform rânduielii bisericești: Sfântul Antimis, Sfânta 
Evanghelie, chivotul ce reproduce edifi ciul în miniatură, Sfânta 
Cruce și candele. La proscomidiar au fost așezate apoi toate 
obiectele de cult necesare săvârșirii Sfi ntei Liturghii: potir, disc, 
stea, acoperăminte, copie, burete, lumânare, prescuri.

După așezarea în bună rânduială a tuturor obiectelor, 
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a cădit întregul altar și 
iconostasul. În urma aprinderii candelei principale de pe Sfânta 
Masă, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a citit, îngenuncheat, 
rugăciunea principală de sfi nțire a Catedralei Naționale cu 
hramurile „Înălțarea Domnului” și „Sfântul Apostol Andrei”.

Sfi nțirea catapetesmei 
cu icoane în mozaic

Cu lumânarea aprinsă de la candelă, Patriarhul României 
a rostit de pe solee, către popor, cuvintele: „Lumina lui Hristos 
luminează tuturor!”, după care au fost aprinse în Sfântul Altar 
lumânările și celelalte candele de pe Sfânta Masă. Au fost sfi nțite 
apoi vitraliile cu chipurile Sfi nților Ierarhi prin stropire cu apă 
sfi nțită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir de către Patriarhul 
Ecumenic al Constantinopolului împreună cu Patriarhul 
României. Pe solee, cei trei ierarhi au sfi nțit impresionanta 
catapeteasmă a Catedralei Naționale, lucrată integral în mozaic.

După otpustul slujbei de sfi nțire, Preasfi nțitul Părinte 
Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal și secretarul 
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Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a citit solemn 
Actul de sfi nțire a Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedralei 
Naționale. În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a 
prezentat poporului documentul și a adresat mulțumiri tuturor 
celor care au ajutat și vor mai ajuta la edifi carea acestui monument 
și și-a exprimat speranța ca în termen de 3 ani să fi e fi nalizată și 
sfi nțită pictura în mozaic.

Răspunsurile liturgice la slujba de sfi nțire a Catedralei 
Naționale au fost oferite de Corul psaltic „Tronos” al Catedralei 
Patriarhale, condus de arhid. protopsalt Mihail Bucă. În 
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continuare, ne-am adunat cu toții într-un buchet rugător către 
Dumnezeu la prima Sfântă Liturghie săvârșită de Patriarhul 
Ecumenic împreună cu Patriarhul României și cu soborul de 
arhierei împreună-slujitori în noua Catedrală Patriarhală a 
Bisericii noastre. 
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ACT DE SFINȚIRE 
A CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI∗ 

Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea 
Sfântului Duh, în anul Centenar 2018, a fost sfi nțit Altarul 
Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională, cu 
hramurile Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) și Sfântul Apostol 
Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

Necesitatea construirii unei Catedrale Naționale în 
București s-a resimțit mai ales după Războiul de Independență 
din 1877-1878. Iar după proclamarea României ca Regat, 
în anul 1881, Regele Carol I al României a înaintat Camerei 
Legis lative, în anul 1884, un proiect de lege privind construirea 
unei catedrale creștin-ortodoxe în București. Deși, inițial, 
Parlamentul a prevăzut pentru construirea acestui locaș de 
cult 5% din bugetul ţării, acest fond nu s-a mai realizat, fapt 
pentru care în anul 1900 s-a organizat o subscripție publică 
pentru colectarea de fonduri, demers întrerupt de izbucnirea 
Primului Război Mondial (1914-1918). După Marea Unire 
din 1918, necesitatea înălțării unei catedrale în capitala ţării, 
ca recunoștinţă adusă lui Dumnezeu pentru înfăptuirea 
României întregite, a fost susținută atât de Mitropolitul primat 
Miron Cristea, cât și de Regele Ferdinand (1920). Astfel, 
după înfi ințarea Patriarhiei Române în anul 1925, s-au purtat 
numeroase discuții cu privire la amplasamentul viitoarei 
catedrale și au fost propuse mai multe proiecte arhitecturale. 
Prin urmare, în ziua de 11 mai 1929, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, Miron Cristea, a săvârșit slujba de sfi nțire 
a locului stabilit la poalele Dealului Mitropoliei, eveniment la 
∗ Text preluat din Ziarul Lumina ediţia de luni, 26 noiembrie 2018, pag. 3. 
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care au participat membrii Regenţei, ai Guvernului, slujitori ai 
Bisericii, ofi țeri și mulţime de credincioși. Toate eforturile, însă, 
n-au fost încununate de succes, din cauza crizei economice, a 
izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial și apoi a instaurării 
regimului comunist.

După anul 1990, proiectul catedralei a fost reluat de 
vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist Arăpașu, care, deși, 
în anul 1999, a sfi nţit locul din Piața Unirii pentru noua 
catedrală, a întâmpinat numeroase difi cultăți și ostilități prin 
mutări repetate ale amplasamentului catedralei în diferite zone 
ale Capitalei, până la stabilirea defi nitivă a acestuia în Dealul 
Arsenalului (2005).

Împlinind dorința înaintașilor săi, Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel, după întronizarea sa ca Întâistătător al Bisericii 
Ortodoxe Române (30 septembrie 2007), a reluat cu prioritate 
proiectul Catedralei Mântuirii Neamului și a săvârșit slujba 
de punere a pietrei de temelie pe amplasamentul din Dealul 
Arsenalului, la 29 noiembrie 2007, în ajunul sărbătorii Sfântului 
Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

După numeroase demersuri pregătitoare (2008-2010), 
Patriarhia Română a demarat lucrările de construcție la sfârșitul 
anului 2010, atent supravegheate de către Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel, care a avut consultări frecvente cu specialiști în 
domeniu și cu echipa de coordonare desemnată de Patriarhia 
Română, proiectanții și executanții lucrărilor.

Pentru sfi nţirea Altarului Catedralei Naţionale, în anul 
2018, au fost realizate Sfânta Masă, vitraliile din Sfântul Altar, 
mozaicurile catapetesmei, obiecte de cult, veșminte liturgice 
ș.a. Tot în acest an, la 3 septembrie 2018, Patriarhul României 
a sfi nțit cele șase clopote, fabricate în atelierele Grassmayr din 
Innsbruck, Austria, clopotul cel mare, dedicat Eroilor neamului, 
având greutatea de 25 tone.

Aceste lucrări au fost realizate printr-o conlucrare 
rodnică între Patriarhia Română și autoritățile Statului Român 
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(Guvernul României, Primăria Municipiului București, alte 
primării din Capitală și din ţară și câteva consilii județene), 
precum și cu ajutorul ierarhilor, clerului, monahilor și 
credincioșilor mireni.

Slujba de târnosire a fost săvârșită în ziua de duminică, 
25 noiembrie 2018, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu, 
Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă și Patriarh 
Ecumenic, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, 
și Înaltpreasfi nţitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patra 
(Grecia), împreună cu un numeros sobor de ierarhi ai 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și ai altor Biserici 
Ortodoxe surori, preoți și diaconi, în prezența reprezentanților 
autorităților de stat centrale și locale, a unor invitaţi și a multor 
clerici și mireni din ţară și din străinătate.

Binecuvântează, Doamne, pe ctitorii, binefăcătorii, sluji-
torii și închinătorii acestei sfi nte catedrale și pe întreg poporul 
român de  pretutindeni!

† Bartolomeu, 
Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă 

și Patriarh Ecumenic 

† Daniel, 
Arhiepiscop al Bucures tilor

Mitropolit al Munteniei și Dobrogei
Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei
și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

† Hrisostom,
Mitropolit de Patra

Semnăturile celorlalți ierarhi slujitori 
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PRIMA SFÂNTĂ LITURGHIE 
LA ALTARUL CATEDRALEI NAȚIONALE*

Ioan BUȘAGĂ și Arhid. Ștefan SFARGHIE

După înveșmântarea în har a Catedralei Naționale, la Sfânta 
Masă a Altarului, prima Sfântă Liturghie a fost săvârșită, pe 25 
noiembrie, de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, 
împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, și IPS Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patra, 
dimpreună cu un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi. 
Conform tradiției, toți credincioșii, bărbați și femei, s-au putut 
închina în Altarul sfi nțit al Catedralei Naționale până în seara 
zilei de joi, 29 noiembrie.

În această zi însemnată, noua zidire, Catedrala Națională, 
a devenit, prin înveșmântarea în harul Preasfi ntei Treimi, casă a 
lui Dumnezeu. Astfel, pe Sfânta Masă din Altar a fost săvârșită 
prima Sfântă și Dumnezeiască Liturghie. Alături de cei doi 
patriarhi, din soborul de ierarhi au făcut parte Înaltpreasfi nțitul 
Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patra, IPS Părinte Emanuel, 
Mitropolitul grec ortodox al Franței, și IPS Părinte Elpidofor, 
Mitropolit de Prousa (Patriarhia Ecumenică); PS Părinte Qais, 
Episcop de Erzurum (Patriarhia Antiohiei și a Întregului Orient); 
PS Părinte Luchian, al Episcopiei Ortodoxe Sârbe din Ungaria 
și administratorul Episcopiei Ortodoxe Sârbe din Timișoara, 
precum și ierarhi români. Alături de ierarhi s-au rugat la slujbă 
arhimandriți, stareți ai mai multor mănăstiri din întreaga țară, 
preoți profesori de teologie, diaconi. Răspunsurile liturgice au 
* Text preluat din Ziarul Lumina, ediţia de luni, 26 noiembrie 2018, p. 3. 
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fost oferite de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale și 
Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.

Catedrala Națională, a spus Sanctitatea Sa Bartolomeu, în 
cuvântul de învățătură după rostirea Sfi ntei Evanghelii, reprezintă 
nu numai visul de peste un veac al tuturor întâistătătorilor Bisericii 
Ortodoxe Române, ci „înalta aspirație pe care a nutrit-o îndeobște 
întregul popor român binecredincios și arzătoarea năzuință a 
regilor de odinioară Carol I și Ferdinand” și mai ales împlinirea 
în faptă a cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos, menționate 
în Evanghelia duminicii, și anume „Cele ce sunt cu neputință la 
oameni, sunt cu putință la Dumnezeu” (Luca 18, 27).

În pofi da potrivniciilor vrăjmașului, care „îi povățuiește 
și îi călăuzește pe cei care lucrează împotriva noastră”, a mai 
spus Sanctitatea Sa, „frățiile voastre ați avut nădejde tare că 
preaputernica dreaptă a Celui Preaînalt avea să vină, negreșit, 
în ajutorul strădaniilor sfi nte la care nu ați renunțat. Astfel, ceea 
ce cândva părea omenește cu neputință, din pricina obstacolelor 

f f i d G l l i T ” l C d l i P i h l i”
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ridicate de cel viclean, în cele din urmă s-a dovedit a fi  cu putință 
și s-a realizat. În felul acesta, astăzi putem să aducem slujirea 
noastră cuvântătoare și să înălțăm lui Dumnezeu rugăciuni de 
mulțumire și recunoștință, atât din partea poporului român, cât și 
a noastră, a tuturor, sub cupolele mărețe ale acestei preafrumoase 
și monumentale realizări a arhitecturii bisericești. Se spune că acel 
împărat și teolog de odinioară, Justinian cel Mare, atunci când, după 
încheierea lucrărilor de construcție, a intrat în Catedrala «Sfânta 
Sofi a», catedrala fără pereche, ridicată de el în Constantinopol, ar 
fi  exclamat: «Te-am învins, Solomoane!». Tot așa, Preafericite Frate 
Patriarh Daniel, puteți să spuneți astăzi: «Am învins toate greutățile 
venite de la cel rău și, iată, Doamne Iisuse Hristoase, Izbăvitorul 
neamului românesc, Ție îți aducem acest locaș de închinare, vrednic 
de Tine și preastrălucit!»”, a arătat Patriarhul Ecumenic.

De asemenea, Sanctitatea Sa a explicat că un astfel de obiectiv 
are menirea de a aduce împreună, de a uni, pe fi ii unui popor. 
„Astăzi, vă vedem cu ochii cugetului, cler și popor, ierarhia și statul 
român, cetățeni în funcții de conducere și cetățeni de rând, vă 
vedem pe toți, cu mic, cu mare, copii și vârstnici, oameni de seamă 
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și oameni mai puțin cunoscuți în lume, meșteșugari și oameni de 
știință, muncitori și artiști, români din București, din cele mai 
îndepărtate colțuri ale țării și din diaspora românească din toată 
lumea; vă vedem cum veniți să vă aduceți contribuția cu mulțumire, 
nu cu mâna tremurândă, ci cu bucurie și pătrunși la inimă, fi ecare 
după posibilități și cu voie bună, așa încât obstacolele să fi e date la o 
parte, ca să se asigure sumele de bani necesare - deloc neglijabile - cu 
care să se procure materialele de construcție și de fi nisare, sfi ntele 
vase liturgice, icoanele, mobilierul și ornamentele. Pe toți vă vedem 
în cuget cum dați o mână de ajutor ca să se împlinească, cu lucrarea 
lui Dumnezeu, făgăduința-legământ făcută de neamul românesc și 
să se încheie, să se înzestreze și să se împodobească cât mai frumos 
catedrala de frunte a patriei dumneavoastră, astfel încât aceasta să 
fi e pe măsura valorilor spirituale mărețe ale Ortodoxiei și ale tradiției 
istorice naționale a românilor”, a exprimat Patriarhul Ecumenic.

Dimpreună cu această nouă biserică, fi ecare credincios 
este chemat zi de zi, ajutat fi ind de sunetul clopotelor, la zidirea 
unei biserici vii, duhovnicești, prin lepădarea „idolilor falsului 
iluminism, ai secularizării, ai idealismului, ai materialismului și 
ai ateismului pasiv individual sau militant de stat” și prin „zidirea 
cu credință tare, pocăință, nevoințe duhovnicești, virtuți, fapte 
bune și bine plăcute lui Dumnezeu”, a explicat Sanctitatea Sa.

„Dealul păcii și al sfi nțeniei”

La fi nalul Sfi ntei Liturghii, Patriarhul Ecumenic a înălțat 
rugăciune către Dumnezeu ca Părintele Patriarh Daniel, 
dimpreună cu cinstita ierarhie, sfi nțitul cler, demnitarii și toți 
fi ii binecredincioși ai Bisericii Române, să aibă parte de zile 
îndelungate, sănătate sufl etească și trupească; să se bucure de 
lumina acestui far-catedrală și să se închine totdeauna în el cu 
vrednicie, în duh și în adevăr.
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„Astăzi, prin sfi nțirea catedralei cu hramul «Înălțarea 
Domnului» și «Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat», Dealul 
Arsenalului, adică locul în care se reparau și se depozitau arme, s-a 
transformat în «Dealul păcii și al sfi nțeniei», în Dealul harului și 
al binecuvântării nu numai pentru București, ci și pentru întreaga 
Românie. Marele far duhovnicesc a aprins pe culmea lui noua 
catedrală și biserică patriarhală; va străluci până în depărtări 
lumina lui Hristos și va transmite mesajul speranței și al mântuirii 
celor de aproape și celor de departe”, a spus Patriarhul Bartolomeu.

La fi nalul cuvântului, Patriarhul Ecumenic a mulțumit 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru invitația de a fi  
părtaș la această mare bucurie a binecredincioșilor ortodocși 
români și a mărturisit că toți membrii Bisericii și întregul popor 
român au un loc special în inima Sanctității Sale.

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, i-a oferit 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o icoană cu Înălţarea 
Domnului, realizată în Muntele Athos. La rândul său, Patriarhul 
României i-a oferit Patriarhului Ecumenic, în semn de preţuire 
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și recunoștinţă, o icoană bizantină în mozaic, cu chipul Sfântului 
Apostol Andrei. „Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul spiritual 
al Patriarhiei Ecumenice, al Patriarhiei Române și al Mitropoliei de 
Patra. Suntem bucuroși că astăzi am concelebrat Sfânta Liturghie ca 
semn al comuniunii noastre frăţești, dar și al unităţii Bisericilor”, a spus 
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În continuare, Preafericirea Sa 
i-a oferit Înaltpreasfi nţitului Părinte Mitropolit Hrisostom un set de 
sfi nte vase, realizat în Atelierele Patriarhiei Române.

La rândul său, Mitropolitul Hrisostom de Patra i-a oferit 
Întâistătătorului Bisericii noastre o icoană cu răstignirea Sfântului 
Apostol Andrei în Patra, felicitându-l totodată pe Patriarhul 
României pentru lucrarea sa ce unește în evlavie întregul popor 
român. „Această prăznuire cu adevărat luminoasă ne aduce 
multă bucurie duhovnicească. Cel dintâi la această sărbătoare 
este Domnul nostru Iisus Hristos. Cel care ne-a chemat la cină este 
Sfântul Apostol Andrei, iar cel care dă această masă duhovnicească 
sunteţi Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte Patriarh Daniel. 

și recunoștinţă, o icoană bizantină în mozaic, cu chipul Sfântului
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În aceste zile auzim glasul Sfântului Apostol Andrei: «L-am 
găsit pe Mesia». Acesta este un motiv de bucurie duhovnicească 
pentru întreaga omenire. Astăzi, în chip minunat, Sfântul Apostol 
Andrei se afl ă în mijlocul nostru, întrucât fi ii săi duhovnicești 
de pe aceste meleaguri, unde a venit și a propovăduit cuvântul 
Evangheliei, slăvesc pe Dumnezeu și rămân uniţi în duhul iubirii, 
în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi se face bucurie 
în cer și pe pământ, întrucât s-a sfi nţit această măreaţă catedrală, 
ridicată din dorinţa arzătoare a Preafericirii Voastre și din evlavia 
poporului român, ca mulţumire adusă Sfântului Apostol Andrei 
pentru binefacerile revărsate asupra neamului românesc și ca 
o ofrandă a fi ilor evlavioși către Tatăl”, a reliefat IPS Părinte 
Mitropolit Hrisostom. Mitropolitul de Patra a mai subliniat că 
este o adevărată minune faptul că într-un timp atât de scurt a fost 
înălţată Catedrala Mântuirii Neamului, un deziderat al întregului 
popor român. De asemenea, ierarhul a amintit și de legăturile 
istorice care există între Grecia și România, mulţumindu-i 

În aceste zile auzim glasul Sfântului Apostol Andrei: «L-am
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Patriarhului României pentru invitaţia la evenimentul istoric al 
sfi nţirii Catedralei Naţionale.

„Sfântul Andrei ne ajută să gândim și să lucrăm 
duhovnicește”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit la fi nal de bucuria 
făcută poporului român de către Mitropolitul Hrisostom de Patra, 
prin aducerea spre închinare a mâinii drepte a Sfântului Apostol 
Andrei. „Ne-aţi făcut o mare bucurie aducându-ne cinstita mână a 
Sfântului Andrei. Mai întâi ne-aţi adus cinstitul cap, în 2011, după ce 
în 1996 la Iași, vrednicul de pomenire Mitropolit de Patra, Nicodimos, 
ne-a adus pentru prima dată în România sfântul odor. Capul Sfântului 
Apostol Andrei ne-a ajutat să gândim frumos la această catedrală, 
iar mâna Sfântului Apostol Andrei ne-a arătat mâna care a făcut 
catedrala, pentru că Sfântul Andrei a construit catedrala, folosindu-
se de priceperea constructorilor și a pictorilor. Deci, Sfântul Andrei 
ne ajută să gândim duhovnicește și să lucrăm duhovnicește, să fi m 
misionari în timpul nostru, după modelul său din primul secol”, a 
evidenţiat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

De asemenea, Patriarhul României le-a mulţumit tuturor 
celor care au participat la slujba de sfi nţire a Catedralei Naţionale 
și la Sfânta Liturghie, înaltelor autorităţi de stat, centrale și locale, 
ierarhilor străini și ierarhilor membri ai Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, tuturor invitaţilor din cadrul diferitelor 
instituţii ale statului român, precum și mulţimii preoţilor și 
credincioșilor prezenţi. Preafericirea Sa i-a felicitat pe credincioșii și 
credincioasele care poartă numele Sfi ntei Mari Muceniţe Ecaterina 
și al Sfântului Mare Mucenic Mercurie, prăznuiţi în Biserica 
Ortodoxă pe 25 noiembrie. Conform tradiţiei, toţi credincioșii, 
bărbaţi și femei, s-au putut închina în Sfântul Altar nou sfi nţit al 
Catedralei Naţionale până joi seară, 29 noiembrie. 
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EVENIMENTELE DIN ARHIEPISCOPIA 
VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI 

SUB EGIDA CENTENARULUI
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Cc
Pr. Dr. Bogdan IVANOV

Cronica Centenarului în Arhiepiscopia Clujului

Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile STANCIU 
Unitate de credinţă și identitate religioasă și naţională

Oana RUSU și Darius ECHIM
Sfi nţirea bisericii „Schimbarea la Faţă”, Cluj-Napoca
Sfi nţirea bisericii Mănăstirii „Mihai Vodă” din Turda

Sfi nţirea bisericii Mănăstirii „Râșca Transilvană”, Judeţul Cluj
Sfi nţirea bisericii „Sfântul Dimitrie cel Nou” din Cluj-Napoca

Sfi nţirea statuilor ierarhilor la Cluj-Napoca

Andreea DĂNCILĂ INEOAN
Volum dedicat preoților ortodocși participanţi 

la Marea Unire de la Alba IuliaCc
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CRONICA CENTENARULUI 
ÎN ARHIEPISCOPIA CLUJULUI

Pr. Dr. Bogdan IVANOV 

Unirea nu trebuie să rămână o pagină de istorie, ci, în 
mod obligatoriu, ea trebuie să devină o lecție pentru viitor, ce 
presupune în primul rând o mai bună ancorare în tradițiile care 
ne defi nesc, dublată de o necesară deschidere spre dialogul cu 
celelalte culturi. Sărbătorirea acestui prim centenar de la Marea 
Unire trebuie să fi e o pledoarie pentru o mai bună și corectă 
asumare a istoriei și a personalităților care au dorit-o și care s-au 
luptat pentru ea, dar și un respect față de valorile unui popor și 
mai ales față de liderii care au reușit să vadă cu mult dincolo de 
lumea și interesele lor.    

În acest context, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, 
Feleacului și Clujului a marcat simbolic Jubileul celor 100 de ani 
de la Marea Unire prin mai multe activităţi culturale și știinţifi ce, 
rezumate după cum urmează: 

1. Desfășurarea în Sala Mare a Muzeului Mitropoliei 
Clujului, marți, 23 ianuarie 2018, a lucrărilor juriului format din 
academicieni, oameni de cultură, arhitecți și sculptori pentru 
a analiza proiectele depuse în urma apelului de concurs lansat 
public, în data de 17 ianuarie 2017, pentru realizarea statuilor 
Mitropolitului Bartolomeu Anania și a Episcopului Nicolae Ivan, 
care vor fi  amplasate în fața Catedralei Mitropolitane. 

2. 22 Februarie 2018, Premiera pe scena Casei de cultură a 
Studenților din Cluj-Napoca, a piesei de teatru „Ziditori ai Marii 
Uniri”, realizată de Marian Ciripan după piesa „Memorandiștii” 
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de Dan Tărchilă. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia 
Clujului și de protopopiatul Cluj I, iar piesa a fost pusă în scenă 
de Compania de Teatru Civic Art CvM din București.

 3. Joi, 22 martie 2018, de la ora 18.00, la Teatrul Naţional 
„Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, a fost organizat Concertul 
Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu”, susţinut de Cvartetul 
Transilvan, al Filarmonicii de Stat din Cluj-Napoca, într-o 
ediție de gală, pentru Centenarul Marii Uniri. Concertul a fost 
prefaţat muzical de un recital susţinut de Corala „Psalmodia 
Transylvanica”, dirijată de Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu și 
introdus prin cuvântul invitatului special al Fundaţiei, domnul 
Conf. Univ. Dr. ADRIAN PAPAHAGI, de la Facultatea de Litere 
din Cluj-Napoca.

4. Marți, 27 martie 2018, Dan Puric a susținut la Cluj-
Napoca conferința „Jerft a unirii noastre”, la Casa de cultură 
a Studenților. La conferință a participat și Corul Bărbătesc din 
Finteușul Mare.

5. Proiecția, joi, 19 Aprilie 2018, în Aula Facultății de 
Teologie Ortodoxă din Cluj a fi lmului documentar „Preoții 
români. Jertfă și rugăciune pentru Unire”, despre rolul preoților 
în Primul Marele Război, realizat de Cristina Liberis și Trinitas 
TV. La acest eveniment au luat cuvântul IPS Mitropolit Andrei, 
jurnalistul Ruxandra Hurezean, de la Revista Sinteza, istoricul 
Mircea Abrudan. 

6. Tema Conferinței preoțești de primăvară a pus accent pe 
evocarea evenimentului Marii Uniri, care a fost un succes politic 
al naţiunii române, în care toți românii au înţeles că fi ecare 
principat are ceva de dat și de primit: Muntenia a dat capitala, 
Moldova l-a dat pe domnitor; Vechiul Regat a dat jertfa de sânge, 
Transilvania a dat energii politice, ierarhi și cărturari luminați. 
Prezentarea conferinţei a fost făcută de către Prof. Univ. Dr. 
Ioan Bolovan, Prorectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca, și de Dr. Mircea Abrudan, teolog și cercetător științifi c 
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la Institutul de Istorie Națională „George Bariț” al Academiei 
Române, fi liala Cluj. 

7. Organizarea în data de 2 mai 2018, în Sala „Auditorium 
Maximum” din Cluj a Concertului extraordinar intitulat „NOI 
SUNTEM AI ROMÂNIEI” a fost susținut de Corala Armonia 
din Constanța, acompaniată de orchestra folclorică „MUZICA 
DIVERTIS”, cu o orchestrație semnată de Valeriu Cașcaval și Ion 
Croitor. Concertul a fost organizat de Protopopiatul Cluj II. 

8. Spectacol dedicat hramului, Marii Uniri și Zilei 
Regelui. ASCOR Cluj a organizat joi, 10 mai 2018, în Amfi teatrul 
de vară în aer liber din Campusul Hașdeu un eveniment cu 
ocazia sărbătoririi hramului Bisericii Studenţilor (8 mai – 
pomenirea Sf. Apostol și Evanghelist Ioan și 9 mai – aducerea 
la Bari a moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae). Totodată, prilejul 
a fost legat și de celebrarea celor 100 de ani de la Marea Unire 
și, nu în ultimul rând, Ziua Regelui (10 mai). Spectacolul a fost 
susţinut de către Corul Sfântul Lavrentie al Cernigovului, Ceata 
Sfântul Ioan Valahul și grupul de băieţi Anton Pann al Bisericii 
Studenţilor.

9. Miercuri, 16 mai 2018, de la ora 18.00, în Aula Facultății de 
Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
a avut loc conferința „Biserica română în lunile octombrie-
noiembrie 1918, acțiuni decisive în sensul realizării Marii 
Uniri”, susținută de prof. univ. dr. Liviu Maior. La eveniment 
au susținut alocuțiuni: Înaltpreasfi nțitul Părinte Andrei, 
Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, pr. prof. univ. dr. Ioan 
Chirilă, președintele Senatului Universității Babeș-Bolyai și prof. 
univ. dr. Ioan Bolovan, prorectorul pe probleme de administraţie, 
patrimoniu și relaţia cu studenţii din UBB.

10. Joi, 21 iunie 2018, în Aula Facultății de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca a avut loc conferința „România 
întregită. Istoria între adevăr și manipulare”, susținută de 
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Iacob, de la Universitatea Alexandru 
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Ioan Cuza din Iași. În cadrul conferinței a avut loc și lansarea 
cărții „Istoria între adevăr și manipulare”, scrisă de Prof. Univ. 
Dr. Gheorghe Iacob.

11. Spectacolul „Drumul spre Marea Unire”, la Muzeul 
Mitropoliei Clujului, joi, 5 iulie 2018. Evenimentul a reunit 
trei din cele mai reprezentative nume ale muzicii tradiționale 
românești – Ioan Bocșa, Dumitru Fărcaș și Doru Gheaja, care 
au exprimat, prin harul și talentul lor, aspirațiile de veacuri ale 
poporului român de a trăi într-o țară unită. Lor li s-a alăturat și 
actorul Ioan Josan, care a susținut un recital de poezii patriotice. 
Evenimentul a refăcut în mod simbolic acest drum al dorului 
poporului, împlinit în evenimentul astral de la Alba-Iulia, prin 
cântece, doine, poezii și imne.

12. În ședința Permanenței Consiliului eparhial din data de 
16 iulie 2018, a fost aprobat înfi ințarea Ordinului Mihai Vodă. 
Acest ordin este prezentat sub forma unei medalii aurii, rotunde, 
având pe avers chipul domnitorului Mihai Viteazul, încadrat 
de denumirea completă: „Ordinul Mihai Vodă – Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului și Clujului”, și numele domnitorului „Mihai 
Vodă Viteazul, precum și anii de domnie: 1593-1601”, fi ind 
prinsă de un pandantiv tricolor. Pe reversul medaliei este gravată 
imaginea Mănăstirii Mihai Vodă de la Turda, încadrată de un 
scris care o prezintă, la baza căreia se afl ă semnătura noastră. 
Ordinul Mihai Vodă are o variantă pentru clerici, prezentată 
sub forma unei cruci bizantine gravate, ce are în centru o piatră 
semiprețioasă. Pe spatele crucii se afl ă gravată biserica Mănăstirii 
Mihai Vodă de la Turda, alături de semnătura Mitropolitului 
Andrei. Am dorit să înfi ințăm acest Ordin în contextul Anului 
Centenar, pentru a sublinia rolul providențial al lui Mihai Viteazul 
în realizarea visului de unitate al tuturor românilor, dar și pentru 
a cultiva memoria voievodului martir, care și-a avut mormântul 
pe câmpia de la Turda, unde ulterior s-a ridicat o troiță, iar apoi 
actualul monument și astăzi Mănăstirea Mihai Vodă.  
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13. Întâlnirea Tinerilor din Județul Bistrița-Năsăud, 26 
iulie 2018 sub genericul „Valori Creștine în An Centenar- Uniți 
în Credință”. Evenimentul a inclus și o conferință pe tema 
Centenarului Marii Uniri în Aula Extensiei Universității Babeș-
Bolyai, susținută de către istoricul de artă Vasile Duda, care a 
expus în fața celor prezenți aspecte importante legate de Marea 
Unire, prezentând totodată dezvoltarea  Bistriței din momentul 
înfăptuirii Marii Uniri. Un moment extrem de emoționant a avut 
loc în Piața Unirii, unde toți cei prezenți s-au prins în Hora Unirii, 
iar mai apoi evenimentul a continuat cu un spectacol folcloric 
și de muzică folk la  Centrul Cultural Dacia, prezentat de către 
Menuț Maximinian și susținut de către Orchestra Profesionistă 
„Dor Românesc”, Grupul vocal al Liceului de Muzică ”Tudor 
Jarda”, coordonat de către prof. Cristina Bălan și Trupa Big City 
din Beclean.

14. Sfi nțirea bisericii „Schimbarea la Față” din Cluj-
Napoca

Construită în perimetrul vechii cetăți medievale a Clujului, 
biserica „Schimbarea la Față” de pe bulevardul Eroilor este 
un veritabil manifest spiritual, care arată că ortodoxia poate 
fi  modernă, și, în același timp, să se inspire din tradiție, dar și 
că arta, reintegrată în spațiul credinței, poate să construiască 
un veritabil ecumenism al frumuseții lui Dumnezeu. Această 
biserică numită „una a reconcilierii” stă sub semnul detensionării 
relațiilor cu Biserica Greco-catolică, dar acest nume se datorează 
mai ales faptului că frumusețea interiorului ei este dată de 
sinteza artistică inspirată realizată de un artist ortodox, Silviu 
Oravitzan, și de unul catolic, teologul și pictorul Ivan Marko 
Rupnik de la Roma. Această biserică unică în spațiul ortodox, 
ce privește spre viitor, ca un manifest de dialog și reconciliere 
a fost sfi nțită sâmbătă, 18 august 2018, începând cu ora 8.30 de 
către IPS Părinte Arhiepiscop și Mitropolit ANDREI, avându-i 
alături pe Episcopul Ignatie a Hușilor și pe Arhiereul vicar Teofi l 
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de Iberia din Episcopia Spaniei, împreună cu un sobor de preoți 
și diaconi. 

15. Sfi nțirea Mănăstirii Mihai Vodă din Turda, loc de 
pomenire a martiriului voievodului Mihai Viteazul  

Această ctitorie mânăstirească s-a născut în urmă cu 
mai bine de 17 ani, când la ceremonia de comemorare a 400 
de ani de la moartea voievodului Mihai Viteazul, la Turda, 
Mitropolitul Bartolomeu Anania a anunţat intenţia ca locul 
martiriului să nu fi e marcat doar de un simplu monument, ci 
de o mânăstire, în care să fi e aduse neîncetat rugăciuni și slujbe 
„pentru pomenirea marelui voievod și a tuturor celor care, de-a 
lungul veacurilor, și-au dat prinosul de jertfă pentru libertatea, 
demnitatea și unitatea poporului român”. Proiectul mânăstirii 
turdene se dorește a fi  o copie arhitecturală a vechii mânăstiri 
„Mihai Vodă” din București, ctitorie a banului Mihai din 1591, 
dar mutilată de  regimul comunist, din care nu au putut fi  
salvate astăzi decât biserica mânăstirii și turnul clopotniţei. În 
mod simbolic, prin cele două ctitorii, de la București și Turda, 
se regăsesc unite în chip tainic, prin aceleași fi re nevăzute ale 
istoriei, Ţara Românească, Transilvania și, astfel toate provinciile 
românești, peste care a domnit cândva voievodul Mihai, întâiul 
întregitor de ţară. Această Mănăstire, simbol pentru unitatea 
de neam, a fost sfi nțită Duminică, 19 august 2018, începând 
cu ora 8.30, de un sobor de 9 arhierei în frunte cu IPS Părinte 
Arhiepiscop și Mitropolit ANDREI, împreună cu un sobor de 
preoți și diaconi.

16. Comemorarea, în ziua de luni, 8 octombrie 2018, a 
împlinirii a 100 de ani de la martiriul preotului Ioan Opriș, la 
Biserica din cartierul Oprișani din Turda. Cu acest prilej a avut 
loc lansarea monografi ei „Preotul Ioan Opriș, erou și martir al 
neamului”, ediția a II-a (îmbogățită), scrisă de Ioan Bembea. 
Preotul Ioan Opriș a fost martirizat la data de 8 noiembrie 1918, 
pentru cauza Marii Uniri. 
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17. Tema conferinței preoțești de toamnă a pus un accent 
deosebit asupra importanței acestui eveniment astral în istoria 
modernă a țării noastre, dar și pentru a readuce în amintirea 
noastră fi gurile de bărbați de stat, ierarhi, cărturari luminați sau 
oameni simpli care prin conștiința lor, dar mai ales prin iubirea 
de țară au marcat acest prim secol de Românie întregită. Pentru a 
da un caracter fi estiv acestei ultime părți din acest an, Conferința 
la protopopiatele Cluj I și Cluj II a fost susținută de Acad. Prof. 
Univ. Dr. IOAN AUREL POP, Președintele Academiei Române 
și Rectorul Unviersității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar 
celelalte conferințe de către de Pr. Lect. Univ. Dr. Răzvan Perșa, 
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. 

18. Organizarea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Cluj-Napoca, în zilele de 4-6 noiembrie 2018 a Simpozionului 
Unitate și identitate. Ortodoxia românilor între comuniunea 
răsăriteană și dialogul cu Apusul. Simpozionul face parte din 
suita de manifestări științifi ce ale facultății, proiectate pentru anul 
universitar 2018-2019 și se încadrează în seria de evenimente 
organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al 
Bisericii noastre a anului 2018 ca „Anul Omagial al unității de 
credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii 
Uniri din 1918”.

19. Apariții editoriale la Editura Renașterea: 
Arhiepiscopul și Mitropolitul ANDREI, Dumnezeu și Patria, 

culegeri de texte de inspirație istorică și patriotică, publicate în 
ultimii ani în revistele Renașterea sau TABOR. În aceste texte 
autorul reafi rmă cu putere nevoia de a redescoperi cele două 
valori fundamentale care pot clădi o istorie și un popor, și anume: 
Dumnezeu și Patria. „Pentru aceste valori, a curs mult sânge, 
s-au dat multe jertfe. România Mare este darul lui Dumnezeu, 
zicea Mircea Vulcănescu, tocmai pentru jertfa și dragostea faţă 
de neam a eroilor noștri.”  
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Alexandru Moraru, Domnitorul Mihai Viteazul (1593-
1601). În anul Centenarului Marii Uniri, nu putea să lipsească 
din librării și o carte închinată celui dintâi unifi cator de ţară, 
voievodul Mihai Viteazul, văzut ca „erou al naţiunii române și 
martir al bisericii străbune”, cum e subintitulată lucrarea, apărută 
recent. Scrisă de un om al bisericii, cartea debutează, cum era 
și fi resc, cu un capitol care atestă ipostaza de „mărturisitor al 
credinţei răsăritene și de apărător al creștinătăţii europene”, rol pe 
care domnul Mihai și l-a asumat încă de la urcarea sa pe tron.

Volumul: Prezențe clericale transilvănene la Marea Unire de 
la Alba Iulia, realizat de un colectiv de autori: Cosmin Cosmuța, 
Andreea Dăncilă-Ineoan, Emanuil Ineoan, Bogdan Ivanov, ce 
reunește studii ale unor istorici, dedicate implicării preoțimii 
ortodoxe în campaniile militare din Marele Război, recuperării 
unor fragmente inedite de memorialistică ale unor preoți, dar și 
medalioanele, multe din ele inedite ale celor peste 165 de preoți 
ortodocși care au participat la Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia. 

Pregătirea unui număr tematic al Revistei TABOR, dedicat 
sărbătoririi Centenarului de la Marea Unire de la Alba Iulia.  

20. Inaugurarea Statuii Episcopului Nicolae Ivan și a 
Mitropolitului Bartolomeu din fața Catedralei Mitropolitane

În șirul bărbaților iluștri ai Bisericii, care și-au legat viața 
și activitatea de evenimentul Marii Uniri se înscrie numele 
Episcopului Nicolae Ivan (1921-1935), reîntemeietor al Eparhiei 
Clujului, care a păstorit cu un neîntrecut har de ctitor, lăsând 
posterităţii Catedrala din inima orașului, reședinţa eparhială, 
prima Academie Teologică, revista „Renaștera”, dar, în primul rând, 
împlinirea unui vis de veacuri al românilor ortodocși ardeleni, 
care și-au dorit un ierarh al lor în metropola Transilvaniei. Alături 
de numele primului episcop al Clujului, la loc de cinste se afl ă și 
numele Mitropolitului Bartolomeu Anania (1993-2011), un om 
care nu a știut ce este frica și care a făcut istorie prin înfi ințarea 
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Mitropoliei Clujului în anul 2006. Tălmăcitor al Bibliei și ctitor 
remarcabil, Mitropolitul Bartolomeu a păstorit Eparhia clujeană 
cu înţelepciune, reușind să-i dinamizeze activitatea, pentru a 
răspunde prompt și efi cient solicitărilor noi și tot mai diverse ale 
lumii moderne. De numele Mitropolitului Bartolomeu se leagă 
actul istoric de reînfi ințare în anul 2006 a Mitropoliei Clujului, 
ca o reînviere e vechii mitropolii de la Feleac, ctitorită la fi nele 
veacului al XV-lea de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și ocrotită 
de urmașii lui. 

Acestor doi mari ierarhi, primul reîntemeitor al Episcopiei 
și al doilea reîntemeietor al Mitropoliei Clujului, Arhiepiscopia 
noastră a dorit să le ridice o statuie în fața Catedralei Mitropolitane, 
restituind posterității memoria acestor doi mari români. Prin 
acest gest se pune și mai mult în valoare spațiul pieței Avram 
Iancu dăruit de municipalitate pentru „Catedrală, pentru parc 
public și pentru statuile care s-au ridicat în amintirea bărbaților 
binemeritați pentru neamul românesc”. 

Statuile sunt realizate în bronz de sculptorii Alexandru Păsat 
și Septimiu Jugrestan din Cluj-Napoca. Sculptorii au ales „să nu 
transpunem doar simpla imagine a personajelor, ci să transforme 
în sculptură un model de trăire interioară. Întreaga rezoluţie a 
fi gurilor a fost trecută prin acest fi ltru care cerne mimetismul, 
detaliul anecdotic, soluţiile facile, în favoarea căutării unei vibraţii 
interioare armonioase a statuilor. Corpurile sculpturilor au fost 
reduse la esențial. Drapajul sintetizat le ascunde și centrează 
atenţia pe verticalitate, impregnându-le cu un anumit hieratism 
bizantin, care susţine calitatea de modele umane a celor doi lideri 
religioși. Ei sunt reprezentați în mod fundamental prin portrete 
și mâini. Acestea, împreună cu atitudinea reţinută, care emană 
sobrietate, modestie, austeritate, susţin personalitatea fi ecăruia: 
Ivan, întemeietorul de catedrală, și Anania, cărturarul destoinic”.

Inaugurarea ofi cială a celor două statui a avut loc în ziua 
de 30 noiembrie 2018, după încheierea Sfi ntei Liturghii din 
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Catedrala Mitropolitană, într-o mare atmosferă de sărbătoare și 
în prezența autorităților, dar mai ales a unui numeros public.

Unirea rămâne marcată în mod simbolic în conțiința 
generațiilor care vor veni prin clădiri, monumente, lecții și pagini 
de istorie, dar mai ales este întrupată de personalități, și mai 
presus de toate este o realitate pe care o respirăm în fi ecare zi. 
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UNITATE DE CREDINŢĂ ȘI IDENTITATE 
RELIGIOASĂ ȘI NAŢIONALĂ*

Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile STANCIU
 

  În spiritul frumoasei tradiții, Facultatea de Teologie 
Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 
organizează în fi ecare an, la început de noiembrie, un simpozion 
tematic structurat pe mai multe secțiuni și specialități: Teologie, 
Istorie, Muzicologie și Artă. În felul acesta, teologi români și străini 
au posibilitatea să abordeze din perspectiva acestor domenii de 
cercetare teme de maximă actualitate și cu un profund impact în 
viața Bisericii și a societății. 

  În anul 2018, dedicat Centenarului Marii Uniri de la 
1 Decembrie 1918, dată devenită și sărbătoarea națională a 
României, ne-am propus să dezbatem problema unității de 
credință și a identității religioase și naționale, pe de o parte, iar pe 
de altă parte, modul în care ortodoxia românească, recunoscută 
prin spiritul ei irenic și echilibrat, reușește să se integreze în arealul 
mai larg al comuniunii cu întregul Răsărit Ortodox în cei 100 de 
ani ce s-au scurs de la Marea Unire, și chiar să contribuie uneori 
esențial la promovarea, afi rmarea și întărirea comuniunii în sânul 
Ortodoxiei, dar să cultive și să promoveze și dialogul ecumenic 
cu Bisericile din Apusul Europei, respectiv cu Biserica Romano-

* Cuvânt la deschiderea lucrărilor Simpozionului Internațional al 
Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca, Unitate și Identitate. Ortodoxia românilor între comuniunea 
răsăriteană și dialogul cu Apusul, 5-6 noiembrie 2018.
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Catolică, cu Biserica Evanghelică Luterană din Germania și cu 
alte Biserici protestante, cu Bisericile Vechi Catolice, sau cu cele 
necalcedoniene, și nu în ultimul rând cu Biserica Anglicană în 
ultimii 100 de ani. 

  Dacă la nivelul comuniunii cu Ortodoxia Ecumenică, 
Biserica noastră și-a făcut simțită prezența și infl uența, mai ales 
prin înfi ințarea patriarhatului în anul 1925, apoi prin producția 
de carte teologică de foarte bună calitate, prin viața monahală 
pilduitoare și prin păstrarea unității de credință cu Răsăritul 
ortodox, în privința dialogului ecumenic roadele sunt mult 
mai sărace din nefericire și lipsite de o perspectivă reală și bine 
defi nită a apropierii dintre Bisericile creștine ale Europei catolice 
și protestante și ale întregii lumi. 

  A urmat tăvălugul comunist, care și-a propus eliminarea 
Bisericii din spațiul public și restrângerea misiunii doar în spațiul 
eclezial, distrugerea intelectualității Bisericii și a laicatului, prin 
oprimarea și încarcerarea în cele mai odioase închisori a elitelor 
Bisericii și culturii noastre, context politic și social în care Biserica 
Ortodoxă Română și cultura română au trebuit realmente să lupte 
pentru supraviețuire. În ciuda acestei situații, grație diplomației și 
înțelepciunii patriarhului Justinian Marina, Biserica și-a continuat 
activitatea pe tărâm pastoral, misionar, cultural și teologic, 
literatura de specialitate îmbogățindu-se considerabil. Să nu uităm 
că în această perioadă au trăit și s-au afi rmat teologi români de 
prim rang, precum: Părintele Dumitru Stăniloae, Liviu Stan, Ene 
Braniște, Alexandru Elian, Dumitru Bodogae, Nicolae Lungu, 
Gheorghe Șoima, Nicolae Neaga, Grigorie T. Marcu, Milan Șesan, 
Mircea Păcurariu ș.a., dar tot în această perioadă o serie de clerici 
teologi au plătit cu viața în temnițele comunismului atroce, precum: 
Liviu Galaction Munteanu, Ilarion Felea, Florea Mureșan, ca să-i 
pomenim doar pe clujeni. 

  Perioada de după 1989, când a căzut regimul totalitar din 
România, a deschis perspectiva libertății religioase și sociale, 
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creând astfel condiții optime pentru afi rmarea și prezența Bisericii 
și în spațiul public, dar a favorizat și contexte de factură post-
moderniste care proliferau în societate așa-zisele valori europene, 
care fac abstracție de mesajul creștin. Libertatea recâștigată a adus 
și o serie de schimbări de paradigmă socială și morală. Părintele 
academician Dumitru Popescu spunea că „asistăm la apariția 
unui alt tip de om, omul radical, fără religie, fără istorie, victimă 
a propriilor lui dorințe și poft e, care nu se interesează nici de 
adevăr și nici de iubire și care a transformat lumea într-un depozit 
de obiecte, destinate manipulării și exploatării oarbe. Omul s-a 
degradat de la demnitatea de fi ință liturgică, celebrând taina 
vieții și a creației, la statutul unui atroce consumator” (Dumitru 
Popescu, Apologetica rațional-duhovnicească a Ortodoxiei, Ed. 
Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2009, p. 153, apud Grigore Dinu 
Moș, Ortodoxie și Occident. Problema infl uențelor eterodoxe în 
teologia ortodoxă, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2013, p. 336, n. 
323). În ciuda acestei dureroase realități, Biserica este conștientă 
că prioritatea pastorală cea mai importantă rămâne omul, chiar și 
acest nou tip de om, cel radical, fără religie și fără istorie. Acestor 
provocări, Biserica și Teologia sunt chemate să le facă față și să 
găsească noi metode pastorale pentru un proiect mai amplu de 
recatehizare și chiar de reîncreștinare a societății românești. 

  Se pun legitim o serie de întrebări: în ce măsură societatea 
românească, Biserica, în cei 100 de ani de la Marea Unire, a 
reușit să păstreze unitatea și identitatea spirituală? Cât sunt de 
periculoase și distructive provocările noi în societatea post-
modernă și în ce măsură acestea contribuie la slăbirea unității și 
a identității spirituale ale poporului român? Ce soluții poate oferi 
Biserica societății românești de azi pentru a ajunge la unitatea 
spirituală și morală a țării de acum 100 de ani! Ce rol joacă 
Biserica Ortodoxă Română azi, pentru salvarea comuniunii, atât 
de încercată în sânul Ortodoxiei ecumenice? Cum poate Biserica 
noastră să refacă dialogul inter-creștin, atât de necesar pentru 
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promovarea și păstrarea valorilor creștine și morale comune? 
Care ar fi  proiectele de viitor în ceea ce privește dialogul dintre 
credință și cultură?

  Simpozionul, despre care am pomenit mai sus, de la Cluj a 
încercat să dezbată aceste probleme și în consecință să găsească și 
să propună soluții viabile. Ne bucurăm că și în acest an au răspuns 
invitației noastre ierarhi și teologi din țară și din străinătate, pe 
care îi salutăm în modul cel mai cordial și le mulțumim pentru 
disponibilitatea de a participa la acest simpozion. Am convingerea 
că prietenii și oaspeții noștri din SUA, Canada, Elveția, Franța, 
Germania, Spania, Creta, Egipt, India, Anglia, prin prezența lor 
(cea mai numeroasă la vreun simpozion organizat de facultatea 
de teologie din Cluj-Napoca), au adus o contribuție importantă 
în promovarea și afi rmarea dialogului teologic dintre Bisericile 
noastre, iar frații noștri ortodocși, prin prezența și intervențiile 
lor academice, au sporit unitatea și comuniunea Ortodoxiei 
românești și Ecumenice. Avem convingerea că sejurul oaspeţilor 
a fost agreabil la Cluj-Napoca, în capitala culturală a Transilvaniei, 
care i-a întâmpinat cu aerul ei tineresc, al celor aproape o sută 
cincizeci de mii de studenți ale celor 5 mari universități, dintre 
care UBB reprezintă de mult timp un brend național și european 
(a se vedea University Ranking by Academic Performance, bazat 
pe indicatori de cercetare-dezvoltare-inovare de excelență, Web of 
Science, în care UBB este clasifi cată pe primul loc în România, cu 
un total de 255,31 puncte, față de Universitatea Lucian Blaga din 
Sibiu cu un total de 55,37 puncte, din totalul celor 18 universități 
românești, care au fost evaluate; a se vedea și cea mai recentă 
evaluare Rankingul U.S.News, în care UBB a urcat în 2018, în 
clasamentul celor mai bune universități din lume, pe locul 574, față 
de cea de-a doua universitate din țară, Universitatea Politehnică 
București, care a căzut pe locul 745. Aici se vede efectul politicilor 
academice din UBB și al susținerilor interne a publicațiilor Web 
of Science); Clujul i-a întâmpinat cu o atmosferă culturală de 



113

cea mai bună calitate a celor mai importante instituții muzicale 
și artistice, cu prezența frumoaselor biserici medievale, cu 
spiritualitatea creștin ortodoxă și românească, cu spiritualitatea 
creștină a confraților noștri aparținători Bisericilor istorice din 
Transilvania, cu ospitalitatea pilduitoare și cu spiritul tolerant al 
acestor minunați oameni ai străvechii cetăți Napoca.

  Suntem onorați să vă avem oaspeți, aici, în Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în acest sediu nou și modern 
al Campusului teologic Nicolae Ivan, și ne vom strădui să fi m o 
gazdă bună și primitoare, iar când vă veți întoarce acasă să purtați 
în bagajul de taină al inimii cele mai frumoase amintiri.

  Mulțumesc cu aleasă recunoștință Părintelui Mitropolit 
Andrei, cel care a acordat binecuvântarea arhierească în vederea 
organizării acestui simpozion și cel care contribuie și spiritual și 
material la buna lui desfășurare. 

  Mulțumesc ierarhilor noștri prezenți: PS Visarion, Episcopul 
Tulcii, PS Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, 
PS Petroniu, Episcopul Sălajului, ierarhi dedicați cu multă 
responsabilitate misiunii în Biserică, conducerii Universității 
„Babeș-Bolyai”, în mod deosebit Dlui Rector și Președinte al 
Academiei Române, Prof.univ.dr. Ioan Aurel Pop și PC Pr. prof. 
univ. Dr. Ioan Chirilă, Președintele Senatului UBB, Permanenței 
Consiliului Eparhial și în mod deosebit dlui consilier și asist. univ. 
Dr. Sorin Câlea, colegilor profesori de la aproape toate facultățile 
de teologie ortodoxă din țară, colegilor de la celelalte facultăți de 
teologie din UBB, colegilor din facultatea noastră, colaboratorilor 
mei apropiați, PC Pr. conf. univ. dr. Cristian Sonea, prodecanul 
facultății, PC. Pr. Prof. Univ. dr. Ștefan Iloaie, Directorul 
Departamentului de Teologie Ortodoxă, PC Arhid. asist. univ. 
Dr. Daniel Mocanu, secretariatului facultății reprezentat prin PC 
Pr.Cosmin Trif, informaticianului Constantin Belei, echipei de 
voluntari coordonați de dra Dr. Teodora Mureșanu, părinților 
protopopi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, PC 
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preoți din municipiul Cluj-Napoca, stareților și starețelor din 
Arhiepiscopia noastră, familiei Cristian și Mirela Jeler și nu în 
ultimul rând studenţilor. Ei sunt bogăția spirituală și umană a 
facultății noastre. Și avem convingerea că lucrările lui și-au găsit 
ecou în sufl etele celor prezenţi și concluziile ce se desprind au 
fost diseminate în întreaga comunitate academică clujeană.

  Cu aceste gânduri, am deschis lucrările Simpozionului 
Internațional Unitate și Identitate. Ortodoxia românilor între 
comuniunea răsăriteană și dialogul cu Apusul și am urat succes 
deplin acestei întâlniri academice.

  A sărbători centenarul unui eveniment ca cel de la 1 
Decembrie 1918, este un dar al lui Dumnezeu, Cel în mâinile 
Căruia stă Istoria întregii lumi, înclusiv a țării noastre. Noi am 
fost martorii acestui eveniment istoric. 

Așadar, La Mulți și Binecuvântați Ani, România!
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EVENIMENTE DIN ARHIEPISCOPIA VADULUI, 
FELEACULUI ȘI CLUJULUI DERULATE 

ÎN ANUL CENTENAR

Oana RUSU și Darius ECHIM

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a organizat, 
în anul 2018, mai multe manifestări liturgice, culturale și 
comemorative cu prilejul Centenarului Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918. Cele mai importante evenimente au fost: 
sfi nţirea bisericii „Schimbarea la Faţă” din Cluj-Napoca, sfi nţirea 
bisericii Mănăstirii „Mihai Vodă” de la Turda, judeţul Cluj, 
sfi nţirea bisericii Mănăstirii Râșca Transilvană, judeţul Cluj și 
sfi nţirea bisericii „Sfântul Dimitrie cel Nou” din Cluj-Napoca. 
Manifestările dedicate Centenarului s-au încheiat cu inaugurarea 
și sfi nţirea statuilor Episcopului Nicolae Ivan și a Mitropolitului 
Bartolomeu Anania, amplasate în faţa Catedralei mitropolitane 
din Cluj-Napoca. Pe parcursul Anului Centenar, numeroși preoţi 
și laici au primit Ordinul Centenar „Mihai Vodă”, instituit de 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, cu ocazia împlinirii 
a 100 de ani de la Marea Unire.

Sfi nţirea Bisericii „Schimbarea la Faţă”, Cluj-Napoca

Biserica „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca, construită 
după proiectul întocmit de cunoscutul arhitect clujean dr. 
Radu Spânu, este un edifi ciu care se remarcă și prin frumusețea 
interiorului, o sinteză artistică realizată de un artist ortodox, 
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Silviu Oravitzan, și de unul catolic, teologul și pictorul Ivan 
Marko Rupnik de la Roma. A fost sfi nţită în data de 18 august 
2018. Slujba de sfi nțire a fost săvârșită de către Înaltpreasfi nțitul 
Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și 

Biserica „Schimbarea la Faţă”, Cluj-Napoca
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Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de care 
s-au afl at P.S. Episcop Ignatie al Hușilor și P.S. Arhiereu-vicar 
Teofi l de Iberia din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și 
Portugaliei, precum și un sobor de 20 de preoți și diaconi. Din 
sobor au făcut parte: secretarul eparhial, Arhim. Benedict Vesa, 
consilierul cultural, Pr. Bogdan Ivanov, protopopul de Cluj II, 
Alexandru Constantin Ciui, protopopul de Cluj I, Dan Hognogi, 
eclesiarhul Catedralei mitropolitane clujene, Protos. Simeon 
Pintea, starețul Mănăstirii Nicula, Arhim. Nicolae Moldovan, 
preoții din parohie și invitați. 

După slujba de sfi nțire, Înaltpreasfi nţitul Părinte Mitropolit 
Andrei a rostit un cuvânt de felicitare adresat preoților din 
parohie, credincioșilor și ctitorilor: „Totul este plin de har și de 
binecuvântare! Ne bucurăm și realizăm că nu a fost deloc ușoară 
munca depusă în ani de zile, pentru a vedea terminată această 
ctitorie pentru veșnicie. Să vă bucurați de toate, să vă răsplătească 
Dumnezeu”.

A urmat Sfânta Liturghie la care au asistat numeroși 
credincioși, autorități centrale, județene și locale, personalităţi 
din mediul cultural și academic. Slujba a fost proiectată pe 

Mit lit l Cl j l i M l i i Săl j l i lăt i d
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un ecran de dimensiuni mari, în afara locașului de cult, astfel 
încât un număr cât mai mare de credincioși să poată urmări 
evenimentul.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfi nțitul Părinte 
Ignatie, Episcopul Hușilor, care, pornind de la pericopa evanghelică 
a vindecării celor doi orbi, i-a îndemnat pe credincioși să fi e 
activi în societate, pentru a fi  lumină pentru cei din jur: „Această 
atitudine, a acestor doi orbi de la marginea drumului, cred că ar 
trebui să constituie pentru noi un foarte bun exemplu. Trăim într-o 
lume bulversată din toate punctele de vedere și sunt foarte mulți care 
doresc să ne reducă la tăcere. Noi, să știți, suntem ca orbii aceștia. 
Poate nu suntem atât de săraci, dar avem o altă formă de sărăcie, 
sărăcia spirituală. Diferența dintre noi și orbi este că nu realizăm 
că alții vor să ne orbească și o fac cu ideologiile lumii acesteia. 
Nu realizăm că suntem orbi și nu strigăm: «Să vedem, Doamne! 
Deschide-ne ochii! Să vedem ce se întâmplă în lumea în care 
trăim!». Noi avem o mare responsabilitate, și Biserica și oamenii 

un ecran de dimensiuni mari, în afara locașului de cult, astfel
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de cultură, să dăm un răspuns adecvat. Nu putem să-i lăsăm să 
rămână în orbirea la care sunt invitați. Degeaba diagnosticăm că 
sunt probleme, dacă noi nu oferim și soluții!”. 

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul de 
cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie 
Ortodoxă clujene, dirijat de Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, 
decanul instituţiei. 

La fi nalul Sfi ntei Liturghii, au fost acordate diplome și 
distincții. Parohul Titus Moldovan a primit distincţia „Crucea 
Patriarhală”, oferită de către Preafericitul Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Distincția „Crucea 
Transilvană” i-a fost oferită Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Moraru, 
slujitor la altarul bisericii, iar Pr. Petru Ilea a fost hirotesit „iconom 
stavrofor”. Distincția „Crucea Arhiepiscopală” i-a fost oferită Pr. 
Simeon Cristea, fost slujitor al parohiei.

Parohul Titus Moldovan a mulțumit Înaltpreasfi nţitului 
Părinte Mitropolit Andrei și tuturor celor care au contribuit la 
ridicarea locașului de cult, iar protopopul de Cluj II, Alexandru 
Constantin Ciui, a amintit că sfi nțirea locașului de cult face parte 
din seria de evenimente dedicate sărbătoririi celor 100 de ani de 
la Marea Unire. 

Cu acest prilej, Înaltpreasfi nţitul Părinte Mitropolit Andrei a 
oferit Ordinul Centenar „Mihai Vodă”, instituit de Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului și Clujului cu ocazia împlinirii a 100 de ani 
de la Marea Unire, părintelui Marko Ivan Rupnik, coordonatorul 
echipei de realizare a mozaicului. Au mai primit distincţii și 
diplome de aleasă cinstire: Ioan Rus, Gheorghe Funar, Emil Boc, 
Adrian Năstase, Ion Caramitru, Manuela Botiș, Liviu Rășcan, 
Radu Spânu, Dorin Olteanu, Ștefan Florin Dimitriu, membrii 
Consiliului Parohial al Parohiei „Schimbarea la Faţă”, Liviu 
Rășcan, Vasile Dâncu, Marius Bojiţă, Teodor Botiș, Gheorghe 
Buta, Silviu Peștean, Ioan Dan Nicoară, Mircea Șerbulescu, 
Victor Bercea, Sorin Macarie, Gheorghe Ile, Ioan Pop, Ioan Potra, 
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Dorin Bogdan, Florin Revnic, Comitetul Parohial al Parohiei 
„Schimbarea la Faţă”, Radu Preda și Silviu Oravitzan.

Piatra de temelie a Bisericii „Schimbarea la Faţă” din Cluj-
Napoca a fost sfi nțită de vrednicul de pomenire Mitropolit 
Bartolomeu, în anul 1999, iar lucrările de construcție au fost 
încheiate în anul 2004.

Sfi nţirea bisericii Mănăstirii „Mihai Vodă” 
din Turda

Mănăstirea „Mihai Vodă” din Turda, ridicată pe locul 
unde a fost ucis domnitorul Mihai Viteazul, întâiul întregitor 
de ţară, a fost sfi nțită duminică, 19 august. Slujba a fost 
săvârșită de Înaltpreasfi nțitul Părinte Mitropolit Andrei, 
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul 
Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de care s-au 
afl at Înaltpreasfi nțitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul 
Târgoviștei și exarh patriarhal, Preasfi nțitul Ignatie, Episcopul 
Hușilor, Preasfi nțitul Lucian, Episcopul Caransebeșului, 
Preasfi nțitul Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfi nțitul Iustin, 
Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfi nțitul Petroniu, 
Episcopul Sălajului, Preasfi nțitul Macarie, Episcopul ortodox 
român al Europei de Nord, Preasfi nțitul Teofi l de Iberia, 
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și 
Portugaliei, precum și un sobor de aproape 100 de preoți și 
diaconi. Din sobor au mai făcut parte: exarhul mănăstirilor din 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Arhimandritul 
Dumitru Cobzaru, vicarul eparhial, Părintele Iustin Tira, 
secretarul eparhial, Arhimandritul Benedict Vesa, protopopul 
de Turda, Daniel Crișan, protopopul de Cluj II, Alexandru 
Constantin Ciui, starețul Mănăstirii Nicula, Arhimandritul 
Nicolae Moldovan, alături de alți preoți invitați.
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Biserica mănăstirii „Mihai Vodă” – Turda.
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După slujba de sfi nțire, Înaltpreasfi nţitul Părinte Mitropolit 
Andrei a felicitat obștea mănăstirii, pe credincioși și pe ctitori pentru 
efortul lor de a ridica această „ctitorie pentru veșnicie”. Citându-l pe 
poetul Tudor Arghezi, Înaltpreasfi nţitul Părinte Mitropolit Andrei a 
sintetizat în versuri efortul de ctitorire a locașului de cult: „Altarul ca 
să fi e, / Și pietrele să ţie, / Cer inima și viaţa, / Zidite-n temelie”. 

Slujba de sfi nțire a bisericii Mănăstirii Mihai Vodă cu 
hramul „Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavriil” a continuat cu 
Sfânta Liturghie, săvârșită pe o scenă special amenajată, la care 
au asistat mulţime de credincioși, autorități centrale, judeţene 
și locale. După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfi nţitul 
Părinte Mitropolit Andrei a vorbit despre Voievodul Mihai 
Viteazul, cuvântarea sa având titlul „Precursorul Marii Uniri și 
preocupările lui spirituale”. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au 
fost date de Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului, dirijată 
de Arhid. Ioan Bogdan Alexiuc. Printre ofi cialităţile prezente s-a 
afl at și Secretarul de stat pentru Culte, Victor Opaschi, care a 
vorbit despre importanţa evenimentului, în Anul Centenar.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii, Înaltpreasfi nţitul Părinte 
Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și exarh patriarhal, 

După slujba de sfințire, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit
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a adresat un cuvânt de binecuvântare din partea Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române și i-a oferit 
„Crucea Patriarhală” Părintelui Vasile Știopei, cel care a început 
construcția mănăstirii. 

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a oferit 
diplome și distincții. Duhovnicul obștii monahale, Protos. 
Ilie Hanuschi, a fost hirotesit arhimandrit, iar stareţa Andreea 
Zdrobău a fost hirotesită stavroforă. Au mai primit distincţii 
și diplome: Cristian Matei, protos. Teofan Timiș, Victor 
Opaschi, ierod. Ioan Flore, Ioan Roman, Ioan Zeng, Emil Boc, 

Înaltpreasfi nțitul Părinte Mitropolit Andrei, Arhiepiscopul Vadului, 
Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, 
alături de care s-au afl at din stânga: Înaltpreasfi nțitul Părinte Mitropolit 
Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și exarh patriarhal, Preasfi nțitul Lucian, 
Episcopul Caransebeșului, Preasfi nțitul Iustin, Episcopul Maramureșului și 
Sătmarului, Preasfi nțitul Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de 
Nord, din dreapta: Preasfi nțitul Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfi nțitul 
Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfi nțitul Petroniu, Episcopul Sălajului, 

Preasfi nțitul Teofi l de Iberia, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române 
a Spaniei și Portugaliei
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Cristina Burciu, Tudor Ștefănie, Ioan Popa, Pavel Tothazan, 
Romulus Zambălău, Liviu Gheorghe Neag, Constantin Daniel 
Călugăr, Adrian Bradea, pr. Sebastian Zăhan, pr. Dorin 
Sas, pr. Nicolae Lauruc, protos. Grigore Cuth, Sorin Efros, 
Daniel Oană, Codruţ Constantin Oancea, Marian Valerian 
Preda, Marcel Nașca, Petru Ţârlea, Aurel Moldovan, Bogdan 
Bobic, Valentin Mureșan, Vasile Ţiplea, Dorel Vișan, Nicolae 
Bodea, Daniel Poponeţ, Teodor Călugăr, Marius Munteanu, 
Mircea Marian, Casian Petridean, Liviu Nicoară, Gheorghe 
Bâltac, Călin Pagu, Claudia Hada, Alexandru Petean, Adriana 
Bocoș, Ioan Cheţan, Iosif Turac, Norbert Turac, Sorin Câlea, 
Iosif Dumitriu, Daniel Mureșan, Gabriel Silagyi, Gheorghe 
Octavian Tothăzan, Constatin Popescu, Nicolae Ţigănilă, 
Bianca Sârbu, Gheorghe Balahura, Silviu Moga, Vasile Teodor 
Știopei, Alexandru Necula, Dana Zoe Mateescu, Cristina 
Moldovan, Cristina Șopterean, Rodica Călugăr, Livia Pleș, 
Ginel Călugăr, Daniela Adace, Călin Petridean, Ioan Bâlc, 
Olimpia Bâlc, Liviu Predoi, Grigore Scridon, Daniela Blaga, 
Maria Căbulea, Elisabeta Suciu, Maria Rad, Mariana Mârea, 
Elena Fertea, Gabriela Predoi, Gheorghe Morea, Mihai Nacșa, 
Nicolae Popa, Gabriela Uruiocea, Alina Matei, Ioan Tomelea, 
Rodica Armaș, Marinela Pătruţ, Sebastian Popa, Călin Oniţa, 
Eugenia Catarig, Adriana Paparad, Ioan Mateescu, Monica 
Filip, Lucia Augustin, Anca Câmpan, Iulian Gaftone, Ion 
Rusu, Sorin Ghiniţă, Doina Mareș, Dorel Hanuschi, Gheorghe 
Timiș, Gheorghe Benea, Ioan Feier, Gheorghe Baica, Ioan 
Radu, Iulian Dascălu, Domniţa Vlad, Ion Cadar, Gavril Borza, 
Ioan Duma, Doina Prunduș, Viorel Zdrobău, Ana Lazea, Vasile 
Drăghiciu, Mihai Cheianu, Ileana Axiuc, Parasca Cuth, Maria 
Ciubica, Ioan Cojocariu, Maria Boamfă, Rozica Cârstucescu, 
Elena Mihăilă, Mihai Logoș, Dan Bărbos, Dumitru Cucura, 
Constantin Oţelea, Marian Suciu, Raluca Mare, pr. Fanurie 
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Beldiman, Constantin Ionașcu, Ioan Ionașcu, Ioan Marton, 
Traian Rusan, Petru Herculea. 

Cu această ocazie, stareța stavroforă Andreea Zdrobău a 
primit și „Ordinul Onoare pentru Cluj 2018” din partea prefectului 
județului Cluj, Ioan-Aurel Cherecheș.

În cadrul evenimentului a avut loc o slujbă de pomenire a 
Voievodului Mihai Viteazul. Au urmat o ceremonie militară de 
depunere de coroane de fl ori la monumentul domnitorului, apoi 
a avut loc o paradă militară a Garnizoanei din Turda.

Mănăstirea „Mihai Vodă” din Turda s-a ridicat la iniţiativa 
vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu, care și-a 
manifestat dorinţa, cu prilejul comemorării a 400 de ani de la 
moartea domnitorului, ca locul martiriului să nu fi e marcat doar 
de un monument, ci și de o mănăstire în care să fi e aduse rugăciuni 
și slujbe pentru pomenirea marelui voievod și a celor care, de-a 
lungul timpului, au luptat pentru libertatea și unitatea poporului 
român. Proiectul mănăstirii a avut ca inspirație arhitecturală 
vechea mănăstire „Mihai Vodă” din București, ctitorie a banului 
Mihai din anul 1591.

Complexul monahal de la Turda este format din biserica 
mănăstirii, corpuri de chilii cu paraclis și zid de incintă, cu 
clopotniţă la poartă. Biserica mănăstirii a fost împodobită cu 
pictură în tehnica „al fresco” de pictorul bisericesc Sorin Efros. 
Obștea de călugăriţe este condusă de stareţa Andreea Zdrobău, 
avându-l ca duhovnic pe părintele Ilie Hanuschi.

Sfi nţirea bisericii Mănăstirii „Râșca Transilvană” 
Judeţul Cluj

Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” de la Râșca 
Transilvană, a fost sfi nţită de Înaltpreasfi nţitul Părinte Mitropolit 
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Biserica Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă Parascheva” 
de la Râșca Transilvană, judeţul Cluj
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Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și 
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, duminică, 14 
octombrie, în ziua hramului. Alături de Înaltpreasfi nţitul Părinte 
Mitropolit Andrei s-au afl at Preasfi nțitul Macarie, Episcopul 
Europei de Nord și un sobor de 50 de preoți și diaconi, între 
care s-au afl at exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului și Clujului, Arhim. Dumitru Cobzaru, Protopopul 
de Huedin, Dan Lupuțan, Protopopul de Cluj II, Alexandru 
Constantin Ciui, Protopopul de Gherla, Paul Isip, Pr. Prof. Univ. 
Dr. Ioan Bizău, Pr. Prof. Univ. Dr. Valer Bel, starețul Mănăstirii 
Nicula, Arhim. Nicolae Moldovan, starețul mănăstirii Râșca 
Transilvană, Protosinghelul Casian Ioana.

La fi nalul slujbei de sfi nțire, Înaltpreasfi nţitul Părinte 
Mitropolit Andrei a felicitat obștea mănăstirii, pe credincioși și 
pe ctitori. După slujbă a fost binecuvântat și Altarul de vară al 
mănăstirii, unde soborul de ierarhi și preoți a săvârșit Sfânta 
Liturghie. Răspunsurile la strană au fost date de Corul de cameră 
„Psalmodia Transylvanica” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din 
Cluj-Napoca, dirijat de Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu. La slujbă 

Andrei Arhiepiscopul Vadului Feleacului și Clujului și
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au asistat, alături de miile de credincioși, numeroase ofi cialităţi 
centrale, judeţene și locale. 

Înaltpreasfi nţitul Părinte Mitropolit Andrei le-a vorbit celor 
prezenți despre viața Sfi ntei Cuvioase Parascheva, cuvântul 
său fi ind intitulat „Exemplul care convinge”. La fi nalul slujbei, 
Preasfi nţitul Macarie, Episcopul Europei de Nord, le-a vorbit 
credincioșilor despre importanța cinstirii sfi nților și despre 
evlavia populară pe care oamenii din satul românesc o au față 
de Sfânta Parascheva. În cadrul Sfi ntei Liturgii, diaconul Ionuț 
Someșan a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Soporu de 
Câmpie, Protopopiatul Turda. Părintele stareț Casian Ioana a 
fost hirotesit arhimandrit. 

Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă Parascheva” de la Râșca 
Transilvană, judeţul Cluj, a fost înfi ințată în anul 2002, la 
solicitarea credincioșilor din această zonă, iar piatra de temelie 
a bisericii mănăstirii a fost pusă un an mai târziu. Proiectul 
bisericii a fost realizat de arhitectul clujean Ion Arboreanu, având 
ca inspiraţie stilul moldovenesc din perioada Sfântului Voievod 
Ștefan cel Mare. Locașul de cult a fost pictat în tehnica „frescă” 
de o echipă de pictori din București, condusă de profesorul 
Alexandru Nicolau.

Sfi nţirea Bisericii „Sfântul Dimitrie cel Nou” 
din Cluj-Napoca

Înaltpreasfi nţitul Părinte Mitropolit Andrei, Arhiepiscopul 
Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, 
Maramureșului și Sălajului, a sfi nțit duminică, 28 octombrie, 
biserica cu hramul „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou”, din 
cartierul clujean Gheorgheni. A urmat Sfânta Liturghie ofi ciată 
de Înaltpreasfi nţitul Părinte Mitropolit Andrei, înconjurat de un 
sobor de 50 de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte: vicarul 
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eparhial, pr. Iustin Tira, secretarul eparhial, arhim. Benedict Vesa, 
consilierul administrativ-bisericesc, pr. Cristian Baciu, consilierul 
eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhid. Claudiu Grama, 
protopopul de Cluj II, Alexandru Constantin Ciui, protopopul de 

Biserica „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou”, Cluj-Napoca
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Cluj I, pr. Dan Hognogi, Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, Pr. Prof. 
Univ. Dr. Alexandru Moraru, inspectorul eparhial – pr. Vasile 
Nemeș, parohul Iacob Cismaș, preotul Andrei Dutca și alți preoți 
invitați. După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfi nţitul 
Părinte Mitropolit Andrei a ținut un cuvânt de învățătură intitulat 
„Zefl emiștii din casa lui Iair”. 

În cadrul slujbei, a fost hirotonit diacon teologul dr. Lucian 
Nicodim Codreanu. La priceasnă, un grup de elevi de la Școala 
Generală „Nicolae Titulescu” a interpretat câteva cântări religioase 
și patriotice, sub coordonarea prof. Ioana Martin și prof. Monica 
Cismaș. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, 
dirijat de Corneliu Felecan, dirijorul Corului Operei Naționale 
Române din Cluj-Napoca. 

Înaltpreasfi nţitul Părinte Mitropolit Andrei a acordat parohului 
Iacob Cismaș și părintelui Iustin Tira, vicar eparhial și preot slujitor 
al parohiei, distincţia „Crucea Transilvană” pentru clerici, iar 
părintele Andrei Dutca, preot slujitor și părintele Damian Tuluc, 
pictorul bisericii, au primit distincţia „Crucea Arhiepiscopală”. 

Au primit distincţii și diplome: prim-epitropul Cristian 
Marina; epitropul Călin Neamţu, consiliul și comitetul parohial, 
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Ioan Trenca, Gavrilă Popa, Valeria Bancoș, Radu Spânu, Ilie Sucală, 
Bogdan Roșescu, Emil Perșa, Ioan Gânscă, Ștefan Iloaie, Marius 
Maier, Bogdan Botău, Claudiu Șugar, Viorel Maxim, Petru Călian, 
Vasile Soholca, Traian Mănășturean, Ioan Popa, Dumitru Ghiran, 
Teodor Seras, Dan Rasiga, Alin Mărginean, Corneliu Felecan, 
Ștefan Chiorean, Alexandru Mureșan, Vasile Cadar, Marta Lucian, 
Daniel Trincă, Laura Popa, Vasile Nicula, Dorin Trebea, Stelian 
Ionescu, Călin Făgădar, pr. Ioan Goje, Adriana Gorea, Florin Sabo, 
Dan Lazăr, Damian Gălăţan, Marius Pop, Gheorghe Sofonea, Alin 
Moldovan, Andrei Tekonezia, Ilie Flămând, Alexandru Jarda, 
Doiniţa Miclăuș, Maria Mănășturean, Tereza Fabian, Angela 
Munteanu, Felcia Gheorghiu, Alexandru Bebu, Lia Tușa, Aurelia 
Moldovan, Rozalia Crișan, Horaţiu Berindan, Iuliu Bulbuc, Daniel 
Mariș, pr. Iliuţă Popa, pr. Horea Baciu, pr. Iulian Borgovan, pr. 
Gheorghe Ilovan, Claudiu Petean, Ileana Sucuturdean, Victoria 
Breazu, Violeta Mișan, Iuliana Criste, Ana Muntean, Lucreţia 
Borșa, Georgeta Paina, Sergiu Rotaru, Maria Borca, corul parohiei, 
grupul parohial „Micii creștini”, coorodonat de prof. Monica 

Ioan Trenca, Gavrilă Popa, Valeria Bancoș, Radu Spânu, Ilie Sucală,
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Cismaș și prof. Ioana Martin, Ioan Bucur, Teodor Tiucă, Vasile 
Bolboacă, Ioan Făgădaru, Ioan Jeler, Adrian Suciu, Jurja Vasile, 
Florin Trifan, Maria Negru, Brâdușa Botezan. 

Cu prilejul hramului și al sfi nţirii bisericii, Parohia „Sfântul 
Dimitrie cel Nou” a organizat mai multe manifestări. În ziua 
de pomenire a sfântului ocrotitor, sâmbătă, 27 octombrie, a fost 
vernisată expoziţia „Ultimele zile ale Austro-Ungariei, primele zile 
ale României Mari. Metamorfoze transilvănene. Cântece patriotice”, 
realizată sub egida Direcţiei Patrimoniului Cultural Universitar 
din cadrul Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. De 
asemenea, a fost ofi ciat un parastas în memoria eroilor patriei 
căzuţi pe câmpurile de luptă pentru apărarea și întregirea neamului 
românesc. Dumincă, 28 octombrie, după Sfânta Liturghie, a fost 
prezentată cartea „Biruinţă sau moarte. O poveste despre fraţi”, 
scrisă de Emilia Cismaș. Evenimentele s-au derulat sub egida 
Anului Centenar al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Începuturile comunităţii de credincioși care au format, 
apoi, Parohia „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” sunt din anul 
1971, când preotul Gheorghe Mureșan a amenajat o capelă pentru 
credincioșii din Cluj-Borhanci în casa cumpărată de Centrul 
Eparhial pe seama parohiei, situată pe strada Tache Ionescu. 
Începând cu anul 1993, vrednicul de pomenire preot Ioan 
Bancoș face demersurile pentru ridicarea unei noi biserici, iar 
pe 26 octombrie 1997, Mitropolitul Bartolomeu pune piatra de 
temelie a bisericii pe amplasamentul concesionat de Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca, pe strada Unirii nr. 1A. Din anul 
2006, este numit paroh preotul Iacob Cismaș, care, împreună cu 
preoţii slujitori: Iustin Tira și Andrei Dutca, alături de credincioși, 
încheie misiunea ridicării bisericii.

Proiectul monumentalei biserici a fost întocmit de talentatul 
arhitect clujean dr. Radu Spânu. Pictura bisericii, în frescă, a fost 
executată în două etape: Altarul, cupola pantocrator, cupola 
naosului și a corului de către pictorul Viorel Maxim, iar etapa 
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a II-a, până la fi nalizare, a fost executată de echipa condusă de 
preotul pictor bisericesc de categoria I: Damian Tuluc.  

Sfi nţirea statuilor ierarhilor la Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca a avut loc în data de 30 noiembrie, în Piaţa 
„Avram Iancu” din faţa Catedralei mitropolitane, ceremonia de 
dezvelire a statuilor episcopului Nicolae Ivan și a mitropolitului 
Bartolomeu Anania, eveniment prilejuit de sărbătoarea 
Centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie, 1918. Acest eveniment 
a încheiat seria de manifestări puse sub egida Centenarului Marii 
Uniri de la 1 decembrie 1918, de către Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului și Clujului.

Ceremonia a avut loc după Sfânta Liturghie săvârșită în 
Catedrala mitropolitană, ctitorie a episcopului Nicolae Ivan. 
Alături de Înaltpreasfi nţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, 
Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și 
Sălajului, la eveniment au participat Înaltpreasfi nţitul Mitropolit 
Serafi m al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Preasfi nţitul 
Vasile Someșanul, Episcopul-vicar al eparhiei Clujului, preoţi 
consilieri în cadrul Arhiepiscopiei, arhim. Dumitru Cobzaru, 
exarhul mănăstiresc, preoţi slujitori ai Catedralei, cadre didactice 
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și de la Seminarul Teologic 
clujean, slujitori ai parohiilor din oraș și din întreaga eparhie.

De asemenea, au mai participat Excelenţa Sa, cardinalul 
Francesco Monterisi, de la Vatican, Preasfi nţitul Părinte Florentin 
Crihălmeanu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, alături de 
numeroase ofi cialităţi, între care primarul municipiului Cluj-
Napoca, Emil Boc, președintele Consiliului Judeţean, Alin Tișe, 
prefectul Judeţului Cluj, Ioan Aurel Cherecheș, reprezentanţi 
ai armatei, ai instituţiilor de învăţământ și de cultură din oraș, 
invitaţi de peste hotare. 
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După ce a fost intonat Imnul de Stat al României, a fost săvârșită 
o slujbă religioasă și a avut loc dezvelirea celor două statui de către 
Înaltpreasfi nţitul Părinte Andrei și de către primarul Emil Boc. 
Înaltpreasfi nţitul Părinte Andrei și Înaltpreasfi nţitul Părinte Serafi m 
a stropit statuile cu apă sfi nţită, apoi Înaltpreasfi nţitul Părinte Andrei 
a vorbit despre personalitatea celor doi ierarhi: „Episcopul Nicolae 
Ivan a participat la marea adunare de la Alba Iulia, anul următor a 
venit aici în Cluj, atunci noi, românii, neavând posibilitatea de a ridica 
monumente reprezentative. A venit în 1919 în Cluj cu un geamantan. 
A zidit această Catedrală, a făcut rost de Centrul Eparhial, printr-un 
schimb de imobile, imobil în care funcţionăm și acum, a întemeiat 
Facultatea de Teologie (…) Mitropolitul Bartolomeu a fost un om de 
carte, un om deosebit și un pătimitor în închisorile comuniste. De la el 
multe scrieri ne-au rămas, dar a fost o lucrare monumentală, la care 
10 ani de zile și-a pus toată energia: diortosirea Bibliei. Inaugurarea 

Episcopul Nicolae Ivan (1855-1936)
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statuilor acestora se înscrie în șirul evenimentelor prin care noi cinstim 
cei 100 de ani de la Marea Unire”. 

În cadrul ceremoniei, primarul Emil Boc a primit distincţia 
„Crucea Transilvană”, pentru susţinerea proiectului. De 
asemenea, Înaltpreasfi nţitul Părinte Andrei a mai oferit Ordinul 
Centenar „Mihai Vodă”, instituit de Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului și Clujului, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la 
Marea Unire, sculptorilor Alexandru Păsat și Septimiu Jugrestan, 
academicianului Emil Burzo, arhitecţilor Vlad Câmpean și Mirela 
Raimer, și consilierului cultural al Arhiepiscopiei, părintele 
Bogdan Ivanov. Distincţii au primit și alte persoane care au 
sprijinit realizarea și amplasarea statuilor celor doi ierarhi în 
Piaţa „Avram Iancu”.

La fi nalul ceremoniei militare, au fost depuse coroane de 
fl ori, iar Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultăţii 

Mitropolitul Bartolomeu Anania (1921-2011)
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de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de Pr. Prof. Univ. 
Dr. Vasile Stanciu, a susţinut un recital de cântece patriotice. 

Statuile ierarhilor au fost realizate cu sprijinul fi nanciar 
al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și Consiliului local, în 
cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi Anului Centenar.

IPS Mitropolit Andrei și IPS Mitropolit Serafi m, săvârșind 
slujba de binecuvântare a statuilor
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VOLUM DEDICAT PREOȚILOR ORTODOCȘI 
PARTICIPANŢI LA MAREA UNIRE 

DE LA ALBA IULIA

Andreea DĂNCILĂ INEOAN

Volumul Prezențe clericale transilvănene la Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 a fost 
imaginat drept un demers de necesară recapitulare a profi lului 
biografi c, singular, dar și colectiv, al unui actor socio-profesional 
însărcinat cu o partitură esențială în ordonarea societății 
românești transilvănene: corpul ecleziastic.

În modernitatea transilvăneană, aceste categorii clericale au 
reprezentat pentru comunitățile românești certe structuri elitare. 
De altfel, asociaționismul românesc, vectorul care impune un nou 
ritm de dezvoltare în Transilvania la cumpăna secolelor XIX-XX, 
cu greu poate fi  imaginat în afara acestor lideri în reverendă. Viața 
spirituală, culturală, politică, economică a românilor din Ungaria 
Dualistă nu poate fi  înțeleasă fără aportul acestor personaje ce au 
funcționat asemenea unor agenți ai dinamizării spațiului social. 

Nu în puține rânduri, biografi a acestor preoți refl ectă 
multitudinea rolurilor avute în societatea românească: sacerdot, 
director al despărțămintelor Asociațiunii Transilvane pentru 
Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), al 
Reuniunilor de lectură, membru în consiliile de administrație ale 
băncilor și societăților de credit românești, scriitor, jurnalist și 
în unele cazuri deputat / sau candidat de deputat în Parlamentul 
de la Budapesta. Complexitatea agendelor categoriei clericale 
transilvănene decurge de fapt din poziționarea acesteia la intersecția 
a trei câmpuri de putere: religios, politic, cultural.
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În difi cilii ani ai Marelui Război, pe un fundal de o violență 
extremă, într-un context de criză cosmică, oamenii Bisericii au 
construit în jurul lor comunități de rezistență la suferință. În acest 
volum se regăsesc mai multe ipostaze de preoți identifi cabile în 
complicatul interval 1914-1919:

Preoții militari. Personajele clericale afl ate cel mai aproape 
de miezul fi erbinte al războiului, în proximitatea confruntărilor 
militare, preoții militari erau principalii vehiculatori și stimulatori 
ai religiozității în rândul taberelor de soldați. Preotul militar 
trebuia să administreze pe front o serie de competențe: duhovnic, 
ajutor de cadru medical, educator în sens cultural etc., toate 
aceste secvențe asigurându-i calitatea de adevărat releu al stării 
de război. Departe de a reprezenta o fi gură senină romantică, 
preotul militar era confruntat cu o serie de chinuitoare dileme pe 
front: cum să slujești un Dumnezeu pacifi cator într-un context 
militar, cum să împaci universalitatea Evangheliei cu dezideratul 
național, cum să conjugi aspectele clericale cu cele sociale, în 
fi nal, cum să fi i și preot și militar?

Preoții refugiați. Pentru o parte consistentă a celor ce s-au 
situat în această categorie, anul 1916 a reprezentat un moment-
falie1. Speriați de reacția autorităților maghiare după ce au 
sprijinit intervențiile armatei române în zonă, mulți dintre preoții 
ortodocși transilvăneni se refugiază cu aceasta la sud de Carpați, 
odată cu retragerea din toamna anului 1916. Un alt moment 
care îi forțează pe slujitori altarului să aleagă calea refugiului s-a 
consumat cu intensitate și la fi nele anului 1918, când, mai ales 
preoții bănățeni, de teama represaliilor sârbești, au fost nevoiți 
1 Există, desigur și cazuri de preoți care se refugiază la sud de Carpați 
imediat după intrarea Austro-Ungariei în război. Mărturia preotului 
Iuliu Musta: „în 20 octombrie 1914 am fugit în România de urgia și 
furia ungurească fi ind acuzat... ca Dacoromân”. Arhiva Mitropoliei 
Banatului, fond Caransebeș, Dosar 1918, apud. Gheorghe Naghi, 
„Preoții din Banat în evenimentele anilor 1914-1918”, în Mitropolia 
Banatului, XXVIII, 10-12, p. 603.
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să recurgă la această soluție. Și preoții din partea de vest a țării 
(Bihor, Arad) sunt forțați de campaniile bolșevicilor maghiari 
să-și părăsească parohiile (unii dintre ei nu vor mai putea reveni 
niciodată la vechiul altar – în special, în zonele românești rămase 
în Ungaria, iar alții vor fi  chiar martirizați).

Preoții internați, arestați, deportați, obligați la domiciliu 
forțat. Fac parte din aceeași categorie a indezirabililor pentru 
autoritățile militar-politice ofi ciale. Iată redat rezumativ de 
către preotul Moise Bărbulescu din Herneacova traseul acestei 
categorii: „[...] am luat parte în 1910 la cursurile de vară ale 
d[omnu]lui Iorga din Văleni, de unde m-am aprovizionat cu cărți 
și tablouri naționale trecându-le frontiera așa cum Dumnezeu 
m-a învățat. Nu știam însă că în urma acțiunii românești ce am 
dezvoltat eram trecut în cartea neagră a siguranței ungurești. La 
izbucnirea războiului, în 1914, am fost pus sub supravegherea 
polițiană, iar la intrarea românilor în acțiune în 1916, am fost 
deținut și internat în lagărul de la Șopron până în 1917”2. 

Preoții emigrați. Aceștia sunt clericii care au slujit, mai cu 
seamă, în rândul comunităților de români din Statele Unite 
ale Americii, acolo unde se formase o consistentă diasporă 
românească încă de la cumpăna secolelor XIX-XX. Departe de 
casă, aceștia au privit cu la fel de mare nerăbdare atât desfășurarea 
războiului, cât și deznodământul acestei confl agrații militare. 
Proiectului național i-au consacrat și aceștia mare parte din 
energiile și puterea lor de mobilizare.

Preoții care au rămas în parohiile lor în anii de război. 
Probabil cea mai frecventă tipologie, aceștia au fost oarecum 
ignorați de o parte a istoriografi ei care căuta doar stările de 
excepționalism din anii războiului, fi rescul acestei situații fi ind 
în opinia acesteia prea puțin eroizabil. Lucrurile nu au stat însă 
deloc așa, supraviețuirea în cadrul comunității având, așa cum 
2 Grigore Popescu, Preoțimea Română și Întregirea Neamului, 
Temnițe și Lagăre, vol. II, Tipografi a Vremea, București, 1940, p. 318. 
cf. Declarației Pr. Moise Bărbulescu.
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multe din cazurile prezente în acest volum o demonstrează, 
partea sa de eroism, iar recuperarea acestei perspective asupra 
războiului cotidian trăit de comunitățile de acasă fi ind una 
realmente necesară. Religiozitatea din vremea războiului 
presupune investigarea atât a dimensiunii frontului militar, dar 
și a „războiului de acasă” din comunitățile de civili, nevoite de 
asemenea să facă față unor situații-limită.  

La fi nele războiului, în luna noiembrie a anului 1918, mulți 
dintre preoții regăsibili în toate aceste categorii au fost cei care 
au mobilizat comunitatea în sens național, cei care au reușit 
să dea sens și consens narațiunii naționale. În acele momente, 
clericii transilvăneni și-au asumat un statut riscant, acela al 
intelectualului public, care formulează proiecte de largă respirație 
comunitară și asigură mobilizarea grupului în momente în care 
este nevoie de solidaritate pentru ieșirea din situații de criză 
pentru corpul societal. Angajamentele luate de aceste personaje 
depășesc cu mult rolul lor pastoral și confi rmă o extindere a 
acestei funcții. De fapt, preoții joacă în contextul fi nalului de an 
1918 rolul unei elite simbolice, defi nită în limbaj sociologic drept 
elita care controlează mijloacele de comunicare și e responsabilă 
de construirea opiniei publice3. 

Îi regăsim astfel pe slujitorii altarului în fruntea consiliilor 
și gărzilor naționale, organisme provizorii, ce aveau rolul de a 
gestiona inspirat o situație tensionată în societatea transilvăneană 
și de a face operabil transferul de putere de la autoritățile maghiare 
spre cele românești în regiune.

Este îndeobște cunoscut faptul că toamna anului 1918 a 
reprezentat pentru lumea românească din Banat și Transilvania 
provocarea unei reașezări societale, sfârșitul războiului aducând 
la suprafață unele acumulări extrem de difi cil de gestionat de 
către elita românească laică sau bisericească a acestui spațiu. 
Într-un context în care proiectele naționale formulate de toate 
3 Teun A. Van Dijk, Elite Discourse and Racism, Sage Publications, 
Newbury Park, 1993, p. X.
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grupurile etnice din Transilvania se intersectau uneori violent, 
această elită avea rolul de a traduce comunității semnele timpului: 
„În primele zile ale lunii noiembrie s-au conchemat românii 
la adunare de către preotul Niculae Doctor, unde le-a explicat 
situația, îndemnându-i să se poarte bine să nu săvârșească fapte 
rele, căci a sosit timpul când ne putem alipi de România și suntem 
deja desrobiți”.4

Evenimentele care se consumă la fi nele anului 1918 în 
Transilvania mai pot fi  lecturate și prin confruntarea simbolurilor 
pe care le produc. Astfel, în momentul în care autoritățile militare 
maghiare ordonă ca toți ofi țerii fără deosebire de naționalitate să 
se prezinte pe 3 noiembrie în centrul Clujului pentru a depune 
jurământul față de Consiliul Național Maghiar, mai mulți studenți 
și ofi țeri români se întâlnesc în cancelaria avocatului Aurel Isac 
și după o analiză a situației se decid să refuze. Dacă autoritatea 
militară austro-ungară e cea care la începutul războiului a 
luat jurământul de credință față de împărat recruților, la fi nele 
războiului, autoritatea clericală românească e cea care dezleagă 
de vechiul jurământ și ia un alt jurământ, cel național, întregii 
comunității în spațiul sacru al bisericii5. Valoarea jurământului 
era la acel moment una mai mult decât simbolică, devenise deja 
o marcă identitar-națională.

Alături de depunerea unui nou jurământ, în acest 
ceremonial ce se consumă de regulă în spațiul ecleziastic, are loc 
și sfi nțirea steagului. Iată însemnarea făcută de preotul ortodox 
Sava Tămășdan din Pecica română (Arad) pe Evangheliarul din 
4 Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale (în continuare SJSAN), 
Fond ASTRA, Ancheta T. Păcățianu, răspunsul localității Vănători, 
Solnoc Dăbâca.
5 Iată cum era descris într-un document scenariul care a funcționat la 
Mehadia: în cadrul unei „grandioase manifestări religioase și naționale, 
[...] dezlegându-se populația de către preotul Coriolan Buracu de 
jurământul dat imperiului apus” s-a depus „noul jurământ de fi delitate 
neamului și țării românești” SJSAN, sursa citată.
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biserica parohială: „În anul 1918 la 18 noiembrie / 1 decembrie 
în zi de duminică s-a sfi nțit steagul național român tricolor în 
sf[ân]ta biserică în prezența unui public număros – de subscrisul 
– tot atunci s-au declarat alipirea teritoriilor locuite de români 
din Ardeal, Ungaria și Banat cătră țiara Românească, în adunarea 
națională ținută în orașul Alba Iulia”6.  

 Arborarea steagului pe clădirile publice, ale vechii autorități, 
semnifi că pentru români „luarea imperiului”, întemeierea 
unei noi ordini politice. Folosirea simbolurilor religioase în 
explicarea noilor realități de la fi nele anului 1918 a reprezentat 
un artifi ciu retoric îndelung utilizat - din relatarea preotului 
Ilioviciu Ioan: „Când am început să le vorbesc: «Aceasta este 
ziua care a făcut-o Domnul să se bucure și să se veselească toată 
sufl area românească» poporul a izbucnit într-un hohot de plâns 
al pocăinţei spre învierea neamului”7. Era acesta un exercițiu 
discursiv care conferea forță și optimism unei comunități care 
după anii grei de război încerca să se adune în jurul unui proiect 
național.

Pentru mulți dintre acești clerici drumul spre Alba Iulia nu 
a fost unul facil. Mai ales pentru preoții ortodocși din Banatul 
ocupat de sârbi, plecarea spre capitala unirii a reprezentat un 
episod ce nu poate fi  citit decât în grila eroicului. Opriți de 
autoritățile sârbești de la participare sau dimpotrivă, pedepsiți 
la întoarcere, așa cum multe mărturii prezente în acest volum 
dezvăluie, pentru aceștia 1 decembrie 1918 nu a însemnat și o 
liniștire a situației interne din regiune. De abia intrarea armatei 
române în vara anului 1919 va stabiliza administrația românească, 
deși numai  pentru o parte a Banatului.

Previzibil, cea mai întinsă parte a volumului este consacrată 
dicționarului clericilor ortodocși transilvăneni participanți la 
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. 
Utilizând surse edite (Grigore N. Popescu, Preoțimea Română și 
6 Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Pecica. 
7 Din biografi a părintelui Ilioviciu prezentă în acest volum.
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Întregirea Neamului, Temnițe și Lagăre, vol. II, Tipografi a Vremea, 
București, 1940; Gelu Neamțu, Mircea Vaida-Voevod, 1 decembrie 
1918. Mărturii ale participanților. Ioachim Crăciun: Documente 
la un sfert de veac de la Marea Unire, vol. II, Editura Academiei 
Române, 2008; Ioan I. Șerban, Nicolae Josan (coord.), Dicționarul 
personalităților Unirii. Trimișii românilor transilvăneni la Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii, 
Alba Iulia, 2010; Gazeta ofi cială publicată de Consiliul Dirigent 
al Transilvaniei, Banatului și Ținuturilor Românești din Ungaria 
ș.a.), dar și inedite (colecțiile speciale ale Muzeului Unirii Alba 
Iulia, arhive parohiale etc.) s-a putut reactualiza astfel informația 
referitoare la acești preoți transilvăneni, corectându-se, nu în 
puține rânduri, diverse informații greșite sau eronat vehiculate 
în istoriografi e. Evident, autorii își asumă faptul că acest demers 
editorial nu este unul care epuizează subiectul, de altfel predispus 
la o serie de ulterioare completări.

În afară de recuperarea unor destine clericale, acest volum 
mai cuprinde și o serie de studii care interoghează diferite 
aspecte, mărturii ori metode de cercetare referitoare la categoria 
analizată. De la biografi sm, memorialistică ori prosopografi e, 
paginile din acest volum urmăresc ca prin metode cantitative, 
dar și calitative să producă niște interogații ce țin de specifi cul 
rolurilor pe care categoria clericală ce se constituie în subiectul 
acestui volum le administrează.

Volumul acoperă o secvență generoasă din acest corp 
clerical, cuprinzând atât analize despre elita ecleziastică de prim 
rang (viitorul episcopul Nicolae Ivan), despre o elită ecleziastică 
intermediară (protopopii), dar și despre elita ecleziastică locală 
(preoții de mir). 

Această viziune stratifi cată conferă suplimentare deschideri 
de analiză și sperăm, aduce un aer proaspăt unei narațiuni 
naționale atât de frecventate în acest context centenar.
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Evident, într-un astfel de moment, acest demers editorial nu 
poate sta decât sub semnul unui exercițiu de admirație față de 
categoria clericală analizată. De altfel, în subsidiar, volumul de 
față nu inventariază doar niște biografi i în sutană, ci, în cele mai 
multe cazuri, adevărate conștiințe clericale...
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ANUL 1919
ÎNTÂIUL AN AL ROMÂNIEI MARI



146

Cc
Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel POP

Satul – esenţă a spiritului istoric românesc

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan CHIRILĂ 
Universitatea Românească de la Cluj – Dar al Marii Uniri

Cc



147

SATUL – ESENȚĂ A SPIRITULUI ISTORIC 
ROMÂNESC

  Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel POP

Azi trăim – cei mai mulți dintre români – într-o civilizație 
urbană trepidantă, activă și, adesea, obositoare, lipiți de computere 
și de telefoanele mobile și ne vine greu să credem că lumea a fost 
și altminteri și că, pe alocuri, mai este încă altminteri. Cea mai 
mare parte a istoriei noastre s-a desfășurat la sat, în comunități 
mici și bine închegate, în jurul bisericii și al școlii, al „oamenilor 
buni și bătrâni”, conduși de un jude (numit, de la o vreme, 
primar).

Când se organizează evenimente închinate lumii noastre 
rurale, îmi vin în minte mereu lucruri din vechime, greu de defi nit 
în cuvinte, gânduri inefabile care scapă logicii și se învecinează cu 
credința, cu spiritualitatea, cu eternul uman. Mai concret, între 
altele, îmi răsar în memorie două versuri ale lui George Coșbuc: 
Picurii cu strop de strop/ Fac al mărilor potop. Sunt versuri azi 
uitate, ca și autorul lor cu destin tragic, trecut prea repede – de 
o critică grăbită, superfi cială și „postmodernă” – între „autorii 
români minori”. Versurile însă, scrise pentru toți, inclusiv pentru 
lumea noastră de la țară de odinioară, poartă în ele un dram de 
înțelepciune cuminte și modestă. Conform mesajului lor, toate 
datele cunoscute despre satele noastre ar trebui să dea, însumate, 
istoria întregului, a țării. Ceea ce nu e tocmai așa, și nici n-ar 
putea să fi e. Dar este totuși ceva care tulbură în cele mai bune 
dintre aceste referiri, este ceva deosebit, in nuce, așa cum în 
metonimie sau în sinecdocă, întregul se întrevede prin parte.



În sate, sunt frânturi de viață trecută și prezentă, numai că 
viața este una și aceeași, indiferent când a fost trăită. Viața aparține 
mai mult trecutului, fi indcă prezentul durează preț de o clipă (se 
transformă imediat în trecut), iar viitorul rămâne necunoscut, 
incert. Prin urmare – cum spunea înțelept Marguerite Yourcenar 
– dragostea pentru trecut înseamnă în fapt dragoste de viață. Iar 
trecutul, evocat în cronicile satelor noastre, cu bun meșteșug, de 
mari personalități sau de preoți, învățători și profesori de țară, 
vorbește de la sine și ajunge la sufl etul cititorului. Se pornește, 
de obicei, în aceste reconstituiri, de la rădăcinile îndepărtate 
și nesigure, se trece prin epoca romană, prin zbuciumatul Ev 
Mediu, pentru a se detalia epocile mai apropiate de noi, pentru 
care și sursele sunt mai generoase. În cronicile mai tuturor 
așezărilor noastre vorbește de fapt satul de odinioară, vorbesc 
oamenii lui, deopotrivă nobili și supuși, laici și clerici, români și 
alții, vorbesc lăcașurile de cult, eroii sacrifi cați pentru cauze mai 
bune sau mai rele... Prin întâmplările de demult, în satele de azi 
se răsfrânge prezentul, înnoit sau prăfuit, bun sau dezolant, cu 
speranțe pentru viitor ori mai sumbru, ca viața.

Satul ne-a croit nouă, românilor, destinul până de curând, 
în secolul al XX-lea. Societatea noastră s-a format în sate, printre 
țărani, din care s-au desprins și elitele, formate odinioară din 
cnezi / juzi și voievozi / duci, ajunși apoi, unii dintre ei, boieri 
și nobili. Când s-au născut voievodatele noastre medievale, s-a 
trecut „de la sat la stat”, prin reunirea tuturor așezărilor noastre 
rurale sub sceptrul unui conducător prestigios și respectat, cu 
putere venită spre el „din mila lui Dumnezeu”. Multe secole la 
rând, am avut – cum zicea Nicolae Iorga – doar „sat fără stat” și 
astfel ne-am putut păstra fi ința. Satul era un stat în miniatură, cu 
„oameni buni și bătrâni” în frunte, cu primari aleși numiți juzi 
ori cnezi, cu „pornirea plugurilor”, cu oameni de pază și ordine, 
cu biserica de pe culme. Chiar și orașele și târgurile noastre 
medievale și chiar moderne, până la un punct, erau un fel de sate 
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mai mari, deschise, cu terenuri cultivate în interiorul lor și în jur, 
cu animale crescute prin gospodării, cu lume modestă. Orașele 
înconjurate cu ziduri masive, gospodăriile închise cu porți imense 
și opace, bisericile fortifi cate nu intră în tradiția noastră, nu încap 
în mințile noastre. Burgurile, cu zidurile lor inspiratoare de frică, 
au fost aduse la noi de „oaspeții” germanici, veniți dintr-o lume 
rece, agitată și pragmatică. La noi, apărarea de inamic se făcea 
altminteri, nu prin izolare între ziduri. Se făcea prin înțelegere 
ori prin adăpostire în locuri ferite, până trecea urgia. De aceea, 
de altminteri, „codru-i frate cu românul”.

Mai toți intelectualii noștri din epoca modernă au sorginte 
rurală. Unele țări din jur au dezvoltat de-a lungul vremii 
naționalisme nobiliare orgolioase și exclusiviste și au format 
națiuni elitiste, în care poporul de rând a pătruns greu și târziu; 
la noi, la români, naționalismul a fost teoretizat și susținut mai 
ales de intelectualii de extracție rurală, pentru care satul era ca 
icoanele sfi nte. Până spre anii 1900, și economia noastră se derula 
prioritar pe tărâm agricol. Românii erau în cea mai mare parte 
cultivatori și păstori, practicanți de meșteșuguri sătești, slujitori 
ai gliei. Marii noștri creatori de valori spirituale erau țărani 
sau de origine rurală, născuți la țară, printre coline vălurite, pe 
câmpii „arse și văruite, ca la porțile Romei” (Nicolae Bălcescu), 
în „codri de aramă” (Mihai Eminescu), cu alte cuvinte „pe-un 
picior de plai,/ pe-o gură de rai” (Miorița). Chiar și în secolul al 
XX-lea, anumite curente culturale la noi se chemau poporanism 
și sămănătorism. Liviu Rebreanu și Lucian Blaga aduceau, sub 
cupola Academiei Române, „laudă țăranului român” sau făceau 
„elogiul satului românesc”. Blaga, născut în locul ce purta în 
nume „sunetele lacrimei”, era convins că „veșnicia s-a născut la 
sat”. 

Până de curând, se părea că lumea satului a apus, strivită de 
orașele mari, de industrie, de confortul urban, de globalizare etc. 
Azi, lucrurile nu mai sunt așa de clare, în evoluția lor prea grăbită. 
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Aglomerația, transportul în comun sugrumat, automobilele 
blocate în trafi c, poluarea, nervii, agitația, depresiile, disconfortul, 
drogurile etc. au ajuns sinonime cu orașul, adică au ajuns să 
exprime puterea unui monstru care ne strivește pe toți. Nu este 
de mirare că atâția oameni copleșiți, îmbolnăviți, dezamăgiți și 
chiar scârbiți de orașe – mai ales străini – vin la noi și redescoperă 
farmecul satelor, dulceața culmilor, succesiunea deal-vale sau 
oscilația dintre spațiul teluric și spațiul cosmic (care i-a inspirat 
lui Blaga viziunea „spațiului mioritic”). Ei învață sau re-învață 
cum să miroasă fl orile, cum să crească animale domestice, cum 
să cultive legume sau să cosească fân, să facă stoguri, să cânte 
doine și să joace în ritm popular.

Nevoia lumii contemporane de sat este sinonimă cu nevoia de 
rădăcini, de locul nașterii noastre ori a strămoșilor, „de prichiciul 
vetrei cel humuit” (Ion Creangă), „de codri verzi de brad și câmpuri 
de mătase” (Octavian Goga), de „drumețul sărman, muncitor cu 
sapa” (George Topârceanu), de via, care „mai miroase a tămâios 
și coarnă, duios a piersici coapte și crud a foi de nuc” (Ion Pillat). 
Dezolarea satelor noastre a fost deplânsă încă demult („Ce s-a ales 
din casa asta, vecine Neculai al Popii” – Octavian Goga), când satele 
se goleau de intelectuali, când prunii ce „stăteau să moară” abia își 
mai mișcau „creanga lor bolnavă”. Azi, unii au înțeles – prea puțini, 
din păcate – că ruperea de sat și ruinarea satelor pun în pericol 
esența umană și umanitatea în ansamblu. În Transilvania – unde, 
mai recent, chiar personalități regale și princiare se simt ca-n sânul 
lui Avraam – foamea de satul așezat de odinioară pare și mai mare. 
Nicolae Iorga a defi nit provincia intracarpatică cel mai bine, atunci 
când și-a intitulat una din cărțile lui de geniu „Sate și preoți în 
Ardeal”. Pentru români, aceasta a fost esența vieții și acesta a fost 
secretul viețuirii, conviețuirii și supraviețuirii. Țăranii au fost talpa 
țării, iar preoții au fost conducătorii spirituali, sociali, politici ai 
acestor țărani, fi indcă alți conducători – de la o vreme – nu au mai 
fost lăsați să aibă.
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Suntem tentați astăzi – cu atâtea ispite și facilități în jur – 
să mergem în lume, pe meridiane îndepărtate, mânați de nevoi 
sau de curiozități, uitând de rădăcini. Dar locul nașterii noastre 
– loc însufl ețit, viu, carismatic – se răzbună pe noi, ne cheamă 
spre rădăcini, dacă nu altminteri, atunci când ni se întoarce 
câte un părinte la Domnul, când se ofi ciază cununii ori când se 
nasc prunci sau coconi, când oamenii se însufl ețesc de duhul 
sărbătorilor, când colindă și cântă, când plâng, pentru că încă 
„jale duce Mureșul și duc tustrele Crișuri” (Octavian Goga). Ne-
am cam dezis de aceste valori perene, i-am pus prea repede pe 
unii de-ai noștri – mari – „în debara”, ne-am trezit brusc mai 
deștepți decât cei care ne-au deșteptat și ne-au arătat căi bune de 
urmat, iar acum tragem ponoasele… 

Satul de astăzi nu trebuie să împiedice modernizarea 
inevitabilă a vieții, ci s-o favorizeze, dar cu o condiție: fără 
alterarea și pervertirea vechilor tradiții arhitectonice, fără urâțirea 
stilului autentic, fără părăsirea paradigmelor celor vechi și pline 
de farmec. O casă de la sat poate arăta astăzi pe dinafară ca orice 
casă tradițională de acum sute de ani, iar în interior poate să aibă 
toate facilitățile necesare omului contemporan.

De aceea, inițiativele unor specialiști de astăzi, oameni de 
sufl et, căutători de așezare temeinică și de veșnicie, de a reînvia 
interesul pentru viața locală și pentru sat, este de remarcat, de 
lăudat și de sprijinit. Astfel se pot închina imnuri de mărire 
dialogului și înțelegerii dintre oameni. Numitorul comun al 
dialogului dintre noi, al dialogului nostru cu lumea și cu noi 
înșine, secretul dăinuirii noastre, balsamul vieții noastre viitoare 
– ne spun aceste inițiative – se sublimează în acest cuvânt mare, 
frumos și copleșitor: satul. Vechi de două milenii, de pe vremea 
când strămoșii daco-romani își apărau așezările cu șanțuri și cu 
valuri de pământ (sat sau, cum era în Evul Mediu, „fsat” vine 
din latinescul fossatum, adică groapă, făgaș, șanț), satul ne-a fost 
formă de organizare și de conservare a vieții și marcă de civilizație. 
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De aceea, îndreptarea atenției către satul cu bisericuța din deal, 
cu țintirimul de lângă ea și cu memoria moșilor noștri, înseamnă 
un efort de regăsire a identității noastre, a vieții noastre autentice, 
a rădăcinilor noastre de români. Satul lui Lucian Blaga poartă în 
nume „sunetele lacrimei” și parcă toate satele românești sunt azi 
înlăcrimate. Depinde de noi să le perpetuăm, să le păstrăm și – 
în ciuda modernizărilor necesare – să le transmitem copiilor și 
nepoților cu farmecul lor înveșnicit. 

Universitatea „Babeș-Bolyai” – Cluj-Napoca
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UNIVERSITATEA ROMÂNEASCĂ 
DE LA CLUJ – DAR AL MARII UNIRI

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan CHIRILĂ
 

Actul Marii Uniri a deschis orizonturile învierii neamului 
românesc cuprins prea multă vreme în stăpânirea străinilor. După 
manifestarea publică a voinței de autodeterminare, românii din 
Basarabia, Bucovina și Transilvania s-au unit cu patria mamă dând 
dovadă de o responsabilizare exemplară. Ceea ce s-a realizat prin 
excepționala Adunare de la Alba Iulia a fost semnul cel mai credibil 
prin care românii mărturiseau că vor să devină parte a Regatului 
României în baza drepturilor enunțate de Congresul American nu 
prin război, ci prin împlinirea dreptului națiunilor. Existau precedente 
ce au fost invocate de diplomația românească: cehii, polonezii și chiar 
ungurii, lor le-au urmat părțile românești înstrăinate. Entuziasmul 
de la Alba Iulia a fost doar punctul culminant, el a fost precedat de 
multe delegații diplomatice, de multe negocieri interinstituționale 
și a atins împlinirea doar în anul 1919, prin recunoașterea Unirii 
de către Conferința de la Paris. Impunerea administrației românești 
nu a fost un proces ușor, a fost chiar un proces difi cil și a solicitat 
multă diplomație și fermitate. În cazul Universității de la Cluj, care 
era maghiară, lucrurile nu au fost simple, deoarece corpul profesoral 
în număr mare nu a declarat supunere față de regele României, 
fi ind astfel unul dintre „cele mai puternice nuclee de rezistență 
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față de extinderea administrației românești în Transilvania”1. În 
condițiile date, ale evenimentelor de factură administrativă – un 
lucru important era menținerea activismului, a implicării populației 
românești, momentele de genul acesta revendică o participare amplă 
a cetățenilor, iar statornicia noastră de multe ori lasă de dorit (mă 
gândesc la zilele de acum!). În acele zile intelectualitatea românească 
din Transilvania, și din întreaga Românie s-a implicat exemplar și 
s-a pronunțat ferm pentru reorganizarea, pe baze românești, a 
Universității din Cluj, „sarcina a fost asumată de Consiliul Dirigent”2. 
Și în cazul reorganizarii Universității existau precedente, este vorba 
despre Universitatea din Strasbourg și cea din Bratislava, dar pentru 
Cluj putem observa implicarea exemplară a profesorilor secundari 
din Transilvania care deja în luna ianuarie 1919 au organizat un 
Congres la Sibiu, în cadrul căruia principala temă de discuție a 
fost transformarea Universității din Cluj. Primul act referitor la 
reorganizare a fost Decretul regal nr. 4091/1919, prin care instituția 
de învățământ superior maghiară a fost transformată în universitate 
românească, urmat de un decret-lege special și de decretul regal de 
numire a profesorilor transferați. Spuneam că procesul nu a fost 
simplu și pentru că în mediul românesc au existat opinii diferite, și 
aceasta fi indcă ceea ce se dorea a fi  realizat trebuia să se ridice și să se 
înscrie perfect în șirul Universităților românești de la București și Iași, 
dar și în circuitul Universităților europene. Și-au exprimat opinia pe 
această temă docentul Nicolae Drăganu3, Onisifor Ghibu, Nicolae 
1 Marcela Sălăgean, Universitatea din Cluj între 1919 și 1944, în 
volumul Istoria Universității „Babeș-Bolyai”, coordonator Ovidiu 
Ghita, Ed. Mega, Cluj-Napoca 2012, p. 127.
2 Ibidem.
3 El a avansat următoarele propuneri: să se solicite înfi ințarea unei 
universități românești cât mai curând cu putință, aceasta să se fi xeze 
la Cluj, în recrutarea profesorilor să se țină cont de intelectualii 
transilvăneni cu pregătire, să fi e introduse imediat cursuri de limbă 
și literatură română, dar și de istoria românilor, care să fi e predate de 
profesori cu sentimente românești.
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Iorga4 și Valeriu Braniște5. Primii doi opinau organizarea imediată, 
adică începând cu 1 octombrie 1919, ceilalți doi doar un proces de 
transferare realizat într-o perioadă mai îndelungată. A avut câștig 
de cauză memoriul lui Onisifor Ghibu adresat Consiliului Dirigent 
în 15 ianuarie 1919. El îndemna la etatizarea Universitații clujene, 
la preluarea imediată a inventarului ei și deschiderea cursurilor în 
limba română la 1 octombrie 1919. Astfel, Consiliul Dirigent a fost 
nevoit să includă problema Universității din Cluj printre proiectele 
sale prioritare6. „La începuturile lunii februarie 1919, înaltul for a 
analizat cele două variante existente: naționalizarea Universității din 
Cluj de către statul român sau fondarea uneia cu totul noi. Soluția 
adoptată a combinat cele două formule: preluarea Universității 
din Cluj de către statul român și așezarea ei pe alte baze, moderne, 
astfel încât instituția să fi e într-adevăr nouă”7. Astfel câștiga Onisifor 
Ghibu, omul providențial pentru universitatea de la Cluj și pentru 
învățământul din Basarabia, Consiliul Dirigent i-a aprobat planul, 
printr-un ultimatum adresat Rectoratului, la 10 mai 1919 s-a cerut 
depunerea jurământului față de Rege și legile României în termen 
de 48 de ore. Cum corpul profesoral a refuzat, la 12 mai 1919 a fost 
demis, profesorii au plecat la Szeged, studenții la Debrecen, și astfel 
au apărut două universități care se revendică a fi  continuatoare a 
Universității Franz Iosif din 1872, cea din Szeged și cea din Cluj8. 

4 Scria într-un articol din Neamul Românesc că Universitatea din 
Cluj ar trebui să rămână în posesia minorității maghiare deoarece 
nu trebuie suprimat dreptul la cultură al acestei minorități și pentru 
că românii nu dispuneau atunci de un număr sufi cient de oameni de 
știință pentru a putea completa toate catedrele, propunea înfi ințarea 
unei universități românești în paralel cu cea existentă, care să includă 
facultăți de minerit, silvicultură și comerț.
5 Împărtășea părerea lui Iorga spunând că o universitate nu se poate 
făuri peste noapte și să fi e una de prestigiu.
6 Ibidem, p. 129.
7 Ibidem.
8 Ibidem, pp. 129-130.
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Studiul cel mai amplu elaborat pentru reorganizarea Universității 
de la Cluj a fost realizat de Vasile Pârvan și în acesta el numește 
noua Universitate românească „Universitatea națională a Daciei 
Superioare”9, tot el va rosti la 3 noiembrie 1919 prelegerea 
inaugurală Datoria vieții noastre10, prima prelegere în limba 
română rostită la noua universitate.

În procesul de selectare a cadrelor didactice s-a optat pen-
tru modelul Strasbourg, adică alcătuirea unei comisii compuse 
din specialiști și savanți de renume, care să preia sarcina re-
organizării și a recrutării profesorilor. „Transilvănenii incri-
minau politicianismul care măcina universitățile românești și 
puneau problema găsirii unor cadre didactice capabile să-și 
desfășoare activitatea în concordanță cu standardele universita-
re moderne”11. Ca rector a fost desemnat marele romanist Sex-
til Pușcariu, iar pentru profesori s-a organizat un concurs care 
să ocupe 70-80 de catedre. S-au înscris 120 de candidați, dintre 
care Comisia Universitară alcătuită din 20 de personalități (12 
de la Universitățile din Iași și București) trebuia să facă selecția. 
În structura Universității erau: Facultatea de Litere și Filoso-
fi e, Facultatea de medicină, Facultatea de Științe, Facultatea de 
Drept, cărora se alăturau Institute și Laboratoare: Grădin Bota-
nică, Institutul de Fiziologie, Clinica Infantilă etc. Au fost alese 
cu adevărat personalități: Bogdan Duică, Iuliu Hațieganu, Di-
mitrie Călugăreanu, Vasile Dimitriu, Ioan Lupaș, Silviu Drago-
mir, Emil Racoviță, C. Negrea, G. Vâlsan, P. Sergescu, N. Măr-
gineanu, Em. de Martonne, N. Bănescu, V. Bologa, Gh. Spacu, 
9 Iată cât de lung și cât de insistent era dorul nației române, de la Decebal 
până la Pârvan. Axioformele trecutului străpung veacurile și învie 
un neam atunci când lanțurile îi sunt zdrobite; a se vedea discursul 
Episcopului Miron Cristea la Alba Iulia.
10 Publicată în Vasile Pârvan, Universitatea Națională a Daciei 
Superioare, Cluj, Institutul de arte grafi ce Ardealul, 1928, pp. 42-80.
11 Marcela Sălăgean, Art. cit., p. 132.
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Ag. Maior, N. Drăganu, L. Blaga, Ct. Daicoviciu, D. Prodan, 
profesori care au format caractere, au deschis noi institute: far-
maceutic, de speologie, de istorie a Transilvaniei, observatorul 
astronomic, Biblioteca Centrală Universitară etc. Sala Consi-
liului de Administrație a UBB, pe atunci sala Senatului, pre-
zintă azi nume și chipuri de mari profesori prin care această 
instituție s-a dovedit a fi  o instituție de înaltă cultură, gata să 
contribuie la limpezirea curentelor de gândire și la soluționarea 
numeroaselor probleme pe care viața economico-socială le 
avea, o instituție de cercetare științifi că consensuală cu cerceta-
rea mondială. Afl uența și apetitul tineretului pentru cultură a 
fost extraordinar, în primul an s-au înscris 1433 de români, 105 
maghiari, 186 germani, 458 evrei. Astăzi suntem o universitate 
multiculturală (1995), cu trei linii de studiu (română, maghia-
ră, germană), cu 21 de Facultăți, 28 de Școli doctorale și 195 
de programe de master însumând peste 1500 de cadre didac-
tice și 43.000 de studenți, poziționată în topul universităților 
românești.

Onisifor Ghibu și Vasile Pârvan, modele de dascăli 
vizionari. Onisifor Ghibu este un ilustru pedagog, născut la 
31 mai 1883 într-o familie de țărani din Săliște, una din perlele 
Mărginimii Sibiului, concitadin cu Dionisie Romano, Axente 
Banciu, Ioan Lupaș, D.D. Roșca și dr. Ioan Pavel. Urmează școala 
la Sibiu și Brașov, studii universitare la Seminarul teologic-
pedagogic ortodox din Sibiu, timp în care începe colaborarea 
cu Telegraful Român, își completează studiile la Universitatea 
din București, aici cunoscându-I pe N. Iorga, Il. Chendi, Șt. O. 
Iosif, G. Coșbuc ș.a. între 1906-1907 este student la Budapesta 
la fi lologie și fi losofi e de unde va pleca cu o bursă dată de 
Liga Culturală la Strasbourg, și apoi la Jena, unde obține titlul 
de doctor în pedagogie, fi losofi e și istorie universală. Avea și 
foarte bune cunoștințe de drept, mai ales în domeniul politicii 
religioase. Atașat fi ințial credinței și fi inței neamului românesc 
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va fi  un adevărat apostol al ASTREI atât în Transilvania cât și în 
Basarabia.

După obținerea titlului de doctor, se întoarce la Sibiu unde va 
îndeplini funcția de inspector școlar pentru învățământul ortodox, 

Onisifor Ghibu (1883-1972)
sursa: Muzeul Universității „Babeș-Bolyai”
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într-o vreme în care acesta se confrunta cu legile lui Apponyi, 
prin care se urmărea deznaționalizarea românilor prin școală. La 
solicitarea mitropolitului I. Mețianu, va duce un memoriu în secret 
la București, în care arăta pericolul deznaționalizării românilor 
din Transilvania pe bază de documente și argumente, text care va 
fi  publicat de N. Iorga și a produs atenție deosebită. După 1912 
devine secretar al ASTREI și membru în redacțiile publicațiilor 
Românul, Luceafărul și Transilvania, prin intermediul cărora a 
legat colaborări cu românii din Basarabia, Bucovina, Banat și 
Țara Mamă, participă ca delegat al Partidului Național Român la 
ședințele Comitetului Național Român de la Budapesta, militând 
pentru drepturile românilor și, cu toate acestea în această perioadă 
este foarte prolifi c în scris, realizând peste 200 de articole, studii 
și broșuri. La declanșarea primului război mondial se refugiază 
la București unde colaborează la Tribuna (co-fondator alături 
de C. Bucșan și Ghe. Popp), Buletinul Casei Școalelor, Revista 
generală a învățământului și militează pentru alipirea de Antantă 
în vederea eliberării Transilvaniei și a realizării României Mari. 
Fiind considerat dezertor, a fost condamnat la moarte pentru 
înaltă trădare de către tribunalul de la Cluj în anul 1916. În anul 
1917 trece în Basarabia unde desfășoară o activitate susținută 
pentru redeșteptarea conștiinței naționale a românilor basarabeni, 
în vederea obținerii autonomiei culturale și apoi a celei politice. 
Fondează împreună cu Pantelimon Halipa și cu fruntașii unioniști 
Partidul Național Moldovenesc și publicația Cuvânt Moldovenesc. 
Instalează la Chișinău prima tipografi e cu litere ale alfabetului 
latin, în care s-au tipărit reviste, manuale și publicații destinate 
întreținerii spiritului unionist și a sporirii culturii românești; e 
foarte sugestiv un titlu: România Nouă. A avut un rol capital în 
organizarea învățământului românesc din Basarabia. 

După Unire vine în Transilvania unde va ocupa în cadrul 
Consiliului Dirigent funcția de secretar al Resortului Instrucției 
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publice, având responsabilitatea de a organiza și îndruma 
învățământul românesc din Transilvania. Mai sus, am prezentat 
rolul deosebit jucat în procesul de organizare a Universității 
românești de la Cluj, voi mai adăuga doar un aspect. Fiind 
preocupat și scriind despre Statusul catolic din Ardeal, având 
cunoștințe de drept în domeniul religios, Onisifor Ghibu a 
dorit să obțină Biserica piariștilor ca Biserică a Universității 
Daciei Superioare, dar nu a reușit. Cu toate acestea astăzi UBB 
are patru Facultăți de Teologie, o Biserică în Campusul Hașdeu 
și emblematicul Altar al lui Iuliu Hațieganu din parcul sportiv 
cu același nume. A fost profesor de pedagogie la Universitatea 
Regele Ferdinand I, dar în perioada comunismului proaspăt 
instalat devine primul profesor epurat, cu aceastea începând 
calvarul vieții sale, care se va sfârși în 1972. 

A fost un luptător neînfricat, a scris memorii adresate 
autorităților comuniste , atât celor din România, cât și celor din 
Rusia. Academicianul Onisifor Ghibu, deși a trăit sub vremi, a 
dat o operă exemplară, era poliglot, un foarte bun epistolar și 
scria cu deosebită ușurință12. Modelul O. Ghibu oferă: analiză 
obiectivă, proiectare instituțională și verticalitatea trăirii și a 
mărturisirii crezului propriu.

Vasile Pârvan ne lasă o veritabilă lecție pentru azi, spunându-
ne în 3 noiembrie 1919 că: „profesorul de azi nu mai este un 
infailibil profet de sentințe revelate, ci un prospector de aur și 
diamante în stâncosul pustiu al neînțelepciunii omenești… ca 
Diogene el trebuie să caute, să caute oameni, oameni întregi, în 
12 Datele din acest articol sunt sumare și subscrise titlului, a se vedea în 
completare: Mihai O. Ghibu, Onisifor Ghibu în corespondență, București 
1998, sau lucrările postume: Amintiri despre oameni pe care i-am 
cunoscut, Din istoria literaturii didactice românești, Pentru o pedagogie 
românească, Pe baricadele vieții. Anii mei de învățătură, Oameni între 
oameni, Nu din partea aceea; Vasile Liviu Preda, Contribuția lui Onisifor 
Ghibu la organizarea și dezvoltarea învățământului din Transilvania, în 
An. Inst. De Ist. G. Barițiu, 2017, pp. 323-330.
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care pâlpâie fl acăra ideii13… libertatea spiritului nu crește acolo 
unde omul este robit de trup. Iubirea ideii este un lirism deplasat în 
lumea în care timpul e bani… inteligența creatoare contemporană 
este în totalitatea ei zdrobită de masivitatea impertinentă a 
bogătașului…”14. O universitate nouă, în anul de la nașterea 
Domnului următor imensului faliment etic (vezi revoluția de 
13 V. Pârvan, Op. Cit, p. 45.
14 Ibidem, pp. 47-48.

Vasile Pârvan (1882-1927)
sursa: Muzeul Universității „Babeș-Bolyai”
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la vecinii estici, n.n.) al concepției materialiste despre lume și 
viață, e, dacă cei care au întemeiat-o își dau cât de cât osteneala 
să gândească asupra rostului ei, un fapt de însemnătate nu numai 
locală, ci mondială15… ea este o cofraternitate spirituală, …, iar 
supremul scop al luptei noastre e spiritualizarea vieții marelui 
organism social-politic, și cultural creator, care e națiunea16. Noi 
trebuie să fi m spiritul critic, prin care să se lumineze națiunea, 
suntem profeții unui timp cu mult prea îndepărtat pentru 
poft ele grăbite ale hămesiților contemporani…cărora trebuie să 
le explicăm că civilizația materială singură nu e mai presus ca 
un grajd, dar nu e o orânduire în care să aibă loc și sufl etul care, 
în om, e idee17. Așadar, noi lucrăm cu sufl etul țăranului daco-
roman animat de ideea-mamă a întregii culturi românești: ideea 
romană privește pe creator la lucru: aceasta este frumos, așa și 
așa… desfă-ți dar aripile națiune, sufl et al națiunii mele, lovește 
cu ele puternic și larg aerul… și solitudinea calmă a cerului te va 
reînvăța”18, da, Universitatea este Datoria vieții noastre.

Universitatea este altar al rezămislirii omului întreg. Mode-
lul Pârvan: sinteză, universalitate, interdisciplinaritate, responsa-
bilitate și luciditate.

Darul Marii Uniri este cel pe care națiunea română și l-a 
făcut: Universitatea ca loc de întemeiere axiologică a tinerilor 
și de regenerare morală a socialului prin ei, e loc de înviere, de 
ascundere / odihnire în lumina Bunului etern.

15 Ibidem, p. 48.
16 Ibidem, p . 54.
17 Ibidem, p. 55
18 Ibidem, p. 80.
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EPARHIA VADULUI, FELEACULUI 
ȘI CLUJULUI LA UN SECOL 

DE LA REACTIVARE
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Cc
Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru MORARU

Rădăcinile spirituale și istorice ale Eparhiei Vadului, Feleacului 
și Clujului până în 1918

Pr. Lect. Univ. Dr. Cosmin COSMUŢA 
Demersuri pentru înfi inţarea Episcopiei Ortodoxe a Clujului,

1919-1921

Pr. Dr. Cristian BACIU 
Consistoriul Eparhial în perioada 1919-1921

Pr. Iustin TIRA 
Asesorul Nicolae Ivan – Președintele Consistoriului Eparhial

Arhim. Lector Univ. Dr. Benedict VESA 
Episcopul Veniamin (Virgil)  Nistor, mărturie și dăruire

Pr. Lect. Univ. Dr. Răzvan PERȘA 
Pompei Policarp Morușca – „Episcopul pribeag, deprins 

cu simplitatea și sărăcia”, medalion biografi c 
(20 martie 1883-26 octombrie 1958)

CS III Dr. Mircea-Gheorghe ABRUDAN 
Pr. Dr. Sebastian Stanca (1878-1947): medalion biografi c

Cc
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RĂDĂCINILE SPIRITUALE ȘI ISTORICE ALE 
EPARHIEI VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI 

– PÂNĂ ÎN 1918 –

Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru MORARU

1. Generalități despre creștinismul primar și cel 
transilvănean până în sec. al XV-lea

În ultimele decenii s-au adus argumente că Învățătura 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos a pătruns în ținuturile noastre 
încă din Epoca Apostolică1; au fost identifi cați, în acest sens, 
doi Sfi nți Apostoli, care ar fi  răspândit Cuvântul Evangheliei 
Domnului, în Sciția Mică (Dobrogea de azi); este vorba de Sfântul 
Apostol Andrei2 și Sfântul Apostol Filip3.

În conformitate cu tradiția și practica Apostolică, Sfi nții 
Apostoli Andrei și Filip, „asemenea... și... celorlalți Sfi nți 
1 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. I, vol. I, 
București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, 1992, pp. 63-64.
2 Emilian Popescu, „Creștinismul timpuriu pe teritoriul României. 
1. Originile apostolice. 2. Bizanţul sau Roma?”, în vol. Priveghind și 
lucrând pentru mântuire. Editat la aniversarea a 10 ani de arhipăstorire 
a Înalt Prea Sfi nţitului Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la 1 
iulie 1990 – 1 iulie 2000, Iași, Editura Trinitas, 2001, pp. 169-189.
3 Emilian Popescu, „Sfântul Apostol Filip – misionar pe pământ 
românesc”, în vol. LOGOS Înalt Prea Sfi nţitului Arhiepiscop Bartolomeu 
al Clujului la împlinirea vârstei de 80 de ani, Cluj-Napoca, Editura 
Renașterea, 2001, pp. 386-389.
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Apostoli, vor fi  hirotonit episcopi și preoți, pe care i-au așezat 
apoi în diferite cetăți din părțile noastre și care le-au continuat 
lucrarea de evanghelizare a locuitorilor de aici”4.

În sprijinul acestei afi rmații aducem două argumente 
importante ale unor arheologi și istorici români:

a. „Creștinismul a apărut în provinciile dacice – afi rmă 
Nicolae Gudea și Ioan Ghiurco – așa cum a apărut, cum s-a 
născut el, în toate celelalte provincii ale Imperiului Roman, 
ca urmare a prezenței unui ferment «oriental» format de 
coloniști, negustori sau militari creștini, a activității unor 
misionari, preoți și apostoli rătăcitori, prin preluarea lui 
de către populația daco-romană majoritară; – din aceste 
nuclee inițiale s-au format și în Dacia grupuri, comunități 
creștine mai mici sau mai mari, care existau deja în sec. II d. 
Hr. sau începutul sec. III d. Hr. în marile orașe, în așezările 
mai mari, centre comerciale sau meșteșugărești”5; acestea 
puteau fi  găsite și în Transilvania, precum Alba Iulia și 
Cluj-Napoca, de azi (n.n.), și Academicianul Ștefan Pascu, 
vorbind despre organizarea bisericească din Transilvania 
și datând-o în secolele IV-V, afi rma, între altele: 
b. „Acele Romanii populare, obști sătești, fi ind pe văile râurilor 
și în depresiunile carpatice, erau, probabil, organizate și din 
punct de vedere bisericesc în eparhii. De multe ori, asemenea 

4 Alexandru Moraru, Scurt istoric al Eparhiei Ortodoxe Române 
a Vadului, Feleacului și Clujului, 1921-2006, ed. a II-a, Cluj-
Napoca, Editura Renașterea, 2006, p. 26; idee preluată de la: Ioan 
Rămureanu, „Noi consideraţii privind pătrunderea creștinismului 
la traco-geto-daci”, în Ortodoxia, XXVI (1974), nr. 1, pp. 164-178; 
Niculae Șerbănescu, „Creștinismul românilor”, în Almanahul 
Parohiei Ortodoxe Române din Baden-Baden, pe anul 1976, Baden-
Baden, 1976, pp. 62-73.
5 Nicolae Gudea, Ioan Ghiurco, Din istoria creștinismului la români. 
Mărturii arheologice, ed. I. Oradea, 1988, p. 130.
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întregii lumi romanice orientale, formațiunile politice se 
mai numeau și dioceze, conduse de căpetenia spirituală 
bisericească a locului, episcopul” (n.n.)6.
Amintim că, în secolele VII-VIII, „întreg teritoriul cuprins 

în spațiul carpato-dunărean este împodobit cu țări românești, care 
uneori se mai numesc și judecii, cnezate și voievodate”7. Astfel că, „în 
virtutea tradiției răsăritene, bizantine, credem că, pe lângă fi ecare 
cneaz sau voievod de la noi, se afl a și un ierarh, care se îngrijea de 
problemele duhovnicești din unitatea administrativă respectivă”8.

În acest context, pomenim existența, în sec. IX-XI, a unor 
Episcopii românești în Transilvania și anume la: Dăbâca, în cetatea 
lui Gelu, Biharea (lângă Oradea), în părțile conduse de Menumorut, 
în Morisena-Cenad, unde era conducător Ohtum sau Ahtum, în 
Alba Iulia, reședința unui conducător politic român ș.a.9

În același timp, între secolele XI-XIV, se constată fi ințarea 
unui mare număr de lăcașuri de cult ortodoxe în Transilvania 
(mănăstiri și biserici), ceea ce presupune și existența unor ierarhi 
(arhierei locali), preoți, protopopi, călugări, realități ce confi rmă o 
organizare bisericească temeinică, precum: parohia, mănăstirea, 
protopopiatul și episcopia10; se cunosc bine și anumite nume de 
ierarhi ortodocși în Transilvania și anume: arhiepiscopul Ghelasie, 
se pare, înmormântat la Râmeț (canonizat în 1992), vlădica Ioan 
din Caff a-Crimeii, în Banat și Ioanichie de la Bălgrad11.
6 Ștefan Pascu, „Istoricul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului 
și Clujului”, în vol. Monumente istorice și de artă religioasă din 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Cluj-Napoca, Editura 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, 1982, p. 13.
7 Ștefan Pascu, „Istoricul...”, p. 14.
8 Alexandru Moraru, „Scurt istoric...”, p. 21.
9 Mircea Păcurariu, Începuturile Mitropoliei Transilvaniei, București, 
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
1980, pp. 29-34.
10 Mircea Păcurariu, Începuturile..., pp. 39, 41-45 și 52.
11 Mircea Păcurariu, Începuturile..., pp. 57-68.
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Iată deci, dintr-o fugară „înșiruire a unor realități eclesiastice 
din Transilvania, reiese limpede că, încă din vechime, a existat aici 
o intensă viață ortodoxă românească, având în frunte o instituție 
proprie: Episcopia (Arhiepiscopia) sau Eparhia, de obicei, nu 
într-un loc stabil, datorită vicisitudinilor vremii”12.

2. Eparhiile de Vad și Feleac – strămoașele Episcopiei Clujului 
– generalități –

Pomeneam mai sus că, până în secolul al XV-lea, din pricina 
vicisitudinilor istorice, Centrele episcopale ortodoxe din Transilvania 
n-au avut reședințe (locuri) sigure, stabile; abia de acum înainte, 
poate fi  vorba de „o oarecare stabilitate a lor, cel puțin pentru câteva 
decenii”; este cazul vechilor Eparhii de Vad și Feleac13.

a. Episcopia de Vad
Încă din timpuri străvechi, românii din Transilvania și cei 

din Moldova, „având aceeași limbă și lege au trăit într-un viu 
și permanent contact”; păstorii transilvăneni, treceau adesea 
cu turmele lor în Moldova pentru pășunat, iar moldovenii, 
veneau în Transilvania, îndeosebi la Bistrița, pentru produse 
meșteșugărești14. Însă legăturile între cele două ținuturi românești 
s-au întărit, mai cu seamă, pe timpul domnitorului Ștefan cel 
Mare (1457-1504)15, mai apoi și Sfânt, când în urma bătăliei de 
12 Alexandru Moraru, Scurt istoric..., p. 22.
13 Alexandru Moraru, Scurt istoric..., p. 22.
14 Mircea Păcurariu, „Legăturile Bisericii Ortodoxe din Transilvania 
cu Ţara Românească și Moldova în secolele XVI-XVIII”. Teză de 
doctorat, în Mitropolia Ardealului, XIII (1968), nr. 1-3, pp. 26-27.
15 Alexandru Moraru, „Domnitorul Sfânt Ștefan cel Mare și 
Transilvania”, în vol. Structura etnică și confesională a Transilvaniei 
medievale (sec. XI-XIV). Ștefan cel Mare – 500 de ani, Cluj-Napoca, 
Editura Renașterea, 2007, pp. 154-175.
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la Baia din 1467, regele Ungariei Matei Corvin (1458-1490), de 
origine română, prin tatăl său, Ioan - Iancu de Hunedoara (1446-
1453), i-a dăruit domnului moldovean două cetăți în Transilvania 
și anume: Cetatea Ciceu16 și Cetatea de Baltă17, cu localitățile 
aparținătoare, probabil, începând cu anul 1475, după bătălia de 
la Vaslui, când se intuiau noi incursiuni turcești în Moldova.

Din motive obiective, în eventualitatea că ar putea să fi e 
înlăturat de la tron, îndeosebi de turci, pe lângă organizarea 
militar-politică pe care a „instalat-o” în Cetatea Ciceului, pe 
domeniul de la Vad va înfi ința o Episcopie18, unde a fost înălțată 
„o biserică în stil gotic și moldovenesc al epocii”19, care, prin 
secole, după renovări, a dăinuit până în zilele noastre.

De remarcat că episcopii de la Vad, majoritatea din 
Transilvania, au fost hirotoniți în Moldova, dar recomandați și 
recunoscuți de către autoritățile politice străine transilvănene20.

Până acum, din lipsă de documente, nu cunoaștem numele 
primului episcop de Vad de pe timpul lui Ștefan cel Mare, 
deși, logic, nu se poate să nu fi  existat; însă, documente sigure 
despre episcopii Vadului avem abia din secolul al XVI-lea până 
la mijlocul secolului al XVII-lea, și anume: Ilarion sau Ioan 
(1523-?), Anastasie (1529-c. 1538; 1541-1546), locțiitor și la 

16 Augustin Bunea, Vechile Episcopii românești ale Vadului, Silivașului 
și Bălgradului, Blaj, 1902, p. 17.
17 Ștefan Lupșa, „Mitropolia Ardealului în veacul XVI”, în Mitropolia 
Ardealului, V (1960), nr. 7-8, p. 577.
18 Ștefan Meteș, „Înfi inţarea Episcopiei de Vad”, în Revista Ortodoxă, 
București, I (1912), nr. 1, pp. 16-22; II (1913), nr. 3-4, pp. 80-86; nr. 5-6, 
pp. 156-159; nr. 7-8, pp. 227-242 (unele titluri diferă de la un număr 
la altul).
19 Șt. Balș, „Biserica lui Ștefan cel Mare de la Vad, jud. Someș”, în 
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXXVI (1943), fasc. 115-
118, p. 76; Marius Porumb, Biserica Episcopală de la Vad, ctitoria lui 
Ștefan cel Mare, Cluj-Napoca, Editura Renașterea, 2004.
20 Alexandru Moraru, Scurt istoric..., pp. 23-24.



170

Feleac (?-1536), Tarasie (1546-c. 1549), Gheorghe (1550-c. 1552), 
Marcu (î. 1557), Eft imie (1572-1574), Spiridon (c. 1576-1585), 
Ioan Cernea (1599-1605), Teofi l (1615-?), Augustin (î. 1622), 
Dosoft ei (î. 1622-?), Eft imie II (1623-c. 1627), Benedict (c. 1631-c. 
1633) și Savu (Sava), 1650-165121.

Din nefericire, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, 
principii transilvani reformați au desfi ințat Episcopia Vadului, 
care, până la acea vreme, a „desfășurat ... prin ierarhii și preoții 
ei ... o intensă viață duhovnicească și culturală, statornicind pe 
români în credința străbună și răspândind lumină de carte în 
sânul fi ilor neamului nostru”22.

b. Mitropolia din Feleac
Referindu-ne la Înalta Instituție bisericească a Feleacului, 

menționăm că, în decursul vremii, „s-au emis anumite ipoteze 
atât în ceea ce privește primul... ei... ierarh, cât și... despre... 
originea și rangul Eparhiei din Feleac (în apropiere de Cluj-
[Napoca]”23; dacă la început ierarhul de aici va fi  avut rangul de 
episcop, cu vremea, din rațiuni bisericești, a fost numit arhiepiscop 
și mitropolit.

Lăcașul de cult (Catedrala eparhială) de la Feleac s-ar fi  zidit 
la mijlocul secolului al XVI-lea, pe vremea regelui maghiar Matei 
Corvin și cu sprijinul lui Ștefan cel Mare (mai târziu și Sfânt); de 
asemenea, un demnitar al lui Ștefan cel Mare a dăruit Eparhiei 
21 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. I, vol. 3, 
București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, 1994, p. 558; Alexandru Moraru, Dicţionarul ierarhilor 
români și străini – slujitori ai credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, 
București, Editura Basilica, 2015, p. 525.
22 Alexandru Moraru, Scurt istoric..., p. 28.
23 Alexandru Moraru, Scurt istoric...,  pp. 28-29; o lucrare repre-
zentativă cu privire la Historia localităţii Feleac, vezi la: Alexandru 
Simon, Feleacul (1367-1587), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clu-
jeană, 2004.
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din Feleac un Tetraevanghel slavon (în 1488), pentru slujitorii ei, 
prin aceasta dovedindu-se existența legăturilor dintre Moldova 
și Transilvania din vremea pomenită; Biserica – Catedrală 
Eparhială din Feleac în exterior este în stil gotic, iar în interior, 
cu elemente ortodoxe, ce se păstrează până azi24. 

Cât privește șirul episcopilor (mitropoliților) de Feleac, 
el este următorul: Daniil (1488 – sf. sec. XV), Marcu (î. 1516), 
Danciu-Ștefan (d. 1516 – î. 1534), Anastasie „de Vad și Feleac” 
(?-1536) și Petru (î. 1538-î. 1550)25, el fi ind ultimul arhiepiscop și 
mitropolit de la Feleac.

De remarcat că motivul de bază „al încetării activității 
Mitropoliei din Feleac a fost același ca în cazul Episcopiei de Vad 
..., cu un secol mai târziu, după cum s-a afi rmat deja ... suprimarea 
lor de către autoritățile ungurești reformate din Transilvania, care 
țineau cu tot dinadinsul să-i calvinizeze pe românii ortodocși de 
aici, după care să-i [și] maghiarizeze”26.

3. Demersuri pentru înfi ințarea unei 
Episcopii Ortodoxe la Cluj

Cel dintâi ierarh care a pus problema înfi ințării unor 
„Episcopii sufragane viitoarei Mitropolii a Ardealului a fost 
Mitropolitul Andrei Șaguna [din 2011 și Sfânt], începând cu anul 
1863; pe lângă Episcopia existentă atunci, în Arad, ... se preconiza 
reînfi ințarea de noi Episcopii la Caransebeș, Timișoara și Cluj”27. 
Cât privește pe cea din urmă, arhimandritul-vicar dr. Ilarion 
Pușcariu a precizat, între altele: Locul de reședință a episcopiei 
24 Marius Porumb, Biserica Arhiepiscopală din Feleac, ctitoria lui 
Ștefan cel Mare, Cluj-Napoca, Editura Renașterea, 2003.
25 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. I, vol. 3, 
p. 554; Alexandru Moraru, Dicţionarul ierarhilor români..., p. 521.
26 Alexandru Moraru, Scurt istoric..., p. 35.
27 Alexandru Moraru, Scurt istoric..., p. 38.
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de înfi ințat din nou în Ardeal va fi  Clujul, ca centrul unei dioceze 
de vreo 300.000 sufl ete, rămânând în Ardeal pentru arhiepiscopul 
[Sibiului], un episcopat de cam 400.000 sufl ete”28.

În următorii ani, probabil din motive obiective și, de ce nu, 
subiective, „nu s-a mai pus în mod serios problema întemeierii 
unei Episcopii la Cluj, ea... rămânând..., de fapt, numai în dorința 
unor sinodali (mai ales din ținuturile Clujului)”29. 

După moartea lui Andrei Șaguna (în 1873), nici Sinoadele 
arhidiecezane, și nici Congresele Naționale Bisericești de la 
Sibiu n-au mai avut pe agenda lor de lucru problema întemeierii 
unei Episcopii la Cluj; în schimb, „fi ind în discuție ca viitoare 
noi eparhii doar Timișoara și Oradea”30, deoarece, între timp, în 
1865, a fost înfi ințată Episcopia de Caransebeș31.

În mod concret, problema înfi ințării unei noi Episcopii la 
Cluj s-a pus în Sinodul arhidiecezan din anul 1892, când prin 
Actul sinodal 2247/1892, analizat în ședința din 17/29 aprilie 
1892, prin concluzul 71, „s-a decretat înfi ințarea Eparhiei 
Clujului, în cadrul Arhidiecezei Sibiului, urmând să i se cedeze 
celei dintâi tractele (protopopiatele): Alba Iulia, Abrud, Câmpeni, 
Lupșa, Turda, Cluj, Unguraș, Cetatea de Piatră, Solnoc, Dej, 
28 Ilarion Pușcariu, Metropolia românilor ortodocși din Ungaria și 
Transilvania, vol. II, Sibiu, 1900, pp. 213-214.
29 Alexandru Moraru, Scurt istoric..., p. 38.
30 Cf. Protocolu Congresulu Bisericescu de Religiunea greco-răsăriteană 
conchiamatu [convocată] în Sibiu pe 16/28 Septembrie 1868, Sibiu, 1868, 
pp. 55, 63, 67, 97, 219, 220, 223, 225, 227, 228; Protocolu Congresului 
ordinariu naţionalu-bisericescu alu mitropoliei române greco-orientali 
din Ungaria și Transilvania, convocată la Sibiu pe 15/27 Octombre 1874, 
Sibiu, 1874, pp. 125-128 și 225-227; Protocolu Sinodului arhidiocezei 
greco-orientale române din Transilvania, ţinut la 1881, Sibiu, 1881, pp. 
48-49; Protocolul arhidiocezei greco-orientale române din Transilvania, 
ţinut în anul 1888, Sibiu, 1888, pp. 68 și 83.
31 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. I, vol. 2, 
București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, 1992, p. 92.
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Bistrița, Reghin și Târgu Mureș, care aveau împreună 333 parohii 
și 221.000 sufl eteși cu o dotație anuală, la început 19.100 fl orini; 
reședința noii Eparhii urma să fi e la Cluj sau la Dej, în situația în 
care autoritățile timpului n-ar fi  fost de acord cu prima variantă 
(Clujul)”32.

De menționat că Proiectul de înfi ințare a unei Episcopii la 
Cluj, din 1892, a fost înaintat Mitropoliei Ardealului și, totodată, 
Consistoriului Mitropolitan, care la rându-i l-a prezentat trei 
ani mai târziu în 1895, Congresului Național Bisericesc; după 
cercetare, Congresul Național Bisericesc a dat însărcinare 
Consistoriului mitropolitan „să alcătuiască două proiecte de 
arondare, unul pentru înfi ințarea a două Episcopii și unul pentru 
trei Episcopii, luând în considerare teritoriul, numărul familiilor, 
precum și suma testată de Șaguna”33.

Alcătuirea planului de arondare de către Consistoriul 
mitropolitan a durat câțiva ani; astfel că a fost dezbătut abia în 
Congresul Național Bisericesc din anul 1900, când arhipăstorea 
la Sibiu mitropolitul Ioan Mețianu (1898-1916). În cadrul acestui 
Congres s-a pus problema înfi ințării a trei noi Episcopii, și anume, 
la: Timișoara, Oradea și Cluj sau Dej, dar, în cele din urmă „s-a 
căzut de acord asupra orașului Cluj”34.

În anii 1903 și 1904 au avut loc discuții aprinse privitoare la 
modul de împărțire a fondurilor Mitropoliei Ardealului pentru 
cele trei Eparhii noi, pomenite deja; de pildă, în ședința din 9/22 
aprilie 1904, „Sinodul arhidiecezan de la Sibiu a declarat, prin 
concl.[uzele] 57, 58, 59, 60 că centrul Episcopiei noi va fi  Clujul, 
recunoaște această Episcopie de coproprietară la toate fondurile 
în proporție de 1/3, cu adaosul că fondul general administrativ, 
32 Alexandru Moraru, Scurt istoric..., p. 39; idee preluată de la 
Sebastian Stanca, „Istoricul Episcopiei Clujului”, în Călindariul 
Clujului Românesc pe 1923, Cluj, 1923, p. 114.
33 Sebastian Stanca, „Istoricul...”, p. 114.
34 Alexandru Moraru, Scurt istoric..., p. 39; idee preluată de la 
Sebastian Stanca, „Istoricul...”, p. 114.
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Rudolfi n, al bisericilor și școlilor să se împartă după aceeași cheie, 
fondurile și depozitele parohiilor din noua dieceză trec întregi 
în administrarea ei. Tractul [protopopiatul] Alba Iulia se revocă 
pentru arhidieceză”35.

Doi ani mai târziu (în 1906), Congresul Național Bisericesc 
a încredințat Consistoriului mitropolitan „să facă un nou 
plan (amănunțit), cu privire la arondarea viitoarelor Eparhii 
(Timișoara, Oradea și Cluj); noua arondare a fost prezentată de 
Congresul ținut abia în 1909. În ședința acestuia, din 7/20 oct. 
1909, a fost stabilit defi nitiv teritoriul Episcopiilor noi, Episcopiei 
Clujului i-au fost repartizate 12 protopopiate: Alba Iulia, Abrud, 
Câmpeni, Reghin, Cetatea de Piatră, Târgu Mureș, Dej, Cluj, 
Turda, Bistrița și Unguraș”36. Deși în acest Congres din 1909, 
„s-a decis ca hotărârile sale să fi e puse în practică cât mai curând 
posibil (înfi ințarea Episcopiilor, între care și a celei de la Cluj), 
acestea au fost amânate, fără motive prea serioase”37; în mare, 
este vorba despre împărțirea patrimoniului între Mitropolia de 
la Sibiu și viitoarea Episcopie a Clujului.

Întrucât s-a amânat, și de această dată, o decizie concretă, 
fi ind în joc, după cum s-a mai spus, o serioasă problemă 
patrimonială a Mitropoliei Ardealului, iar, între timp, izbucnind 
și Primul Război Mondial, toate tratativele și demersurile în 
direcția înfi ințării Episcopiei Clujului au stat pe loc.

După încheierea Primei Confl agrații Mondiale, urmată de 
Unirea Transilvaniei cu România la 1 Decembrie 1918, s-au creat 
condiții favorabile pentru reînceperea demersurilor în vederea 
înfi ințării unei Episcopii Ortodoxe, cu scaunul la Cluj; aceste 
eforturi au avut sorți de izbândă abia în următorii ani (în 1921).

35 Sebastian Stanca, „Istoricul...”, pp. 114-115.
36 Alexandru Moraru, Scurt istoric..., p. 40; idee preluată de la 
Sebastian Stanca, „Istoricul...”, p. 116.
37 Alexandru Moraru, Scurt istoric..., p. 40.
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DEMERSURI PENTRU ÎNFIINȚAREA 
EPISCOPIEI ORTODOXE A CLUJULUI, 

1919-1921

Pr. Lect. Univ. Dr. Cosmin COSMUȚA

Ideea înfi ințării unei episcopii ortodoxe la Cluj poate fi  
urmărită din anul 1863 și se leagă de numele marelui arhiereu 
Andrei Șaguna1. Acesta considera necesară înfi ințarea, pentru o 
mai bună pastorație în rândul credincioșilor, a mai multor centre 
eparhiale, la Caransebeș, Timișoara și Cluj2. În perioada lui s-a 
întemeiat doar scaunul de la Caransebeș, în 1865. Celelalte, 
cărora li se va adăuga mai târziu și Oradea, vor mai fi  luate în 
discuție, dar până la începutul Primului Război Mondial nu 
au mai apărut alte eparhii ortodoxe în Transilvania. Anii marii 
confl agrații aveau să îndrepte atenția tuturor spre alte obiective, 
așa încât rezolvarea problemelor bisericești rămânea pentru 
perioada postbelică.

Anul 1918 a adus cu sine realizarea unui mare ideal al 
românilor: cuprinderea lor într-un singur stat, prin unirea 
1 Pentru mai multe amănunte și trimiteri bibliografi ce, vezi Alexandru 
Moraru, Dicţionarul ierarhilor români și străini, slujitori ai Bisericii 
Ortodoxe Române, Editura Basilica, București, 2015, pp. 417-420.
2 Ideea înfi inţării unor eparhii noi în Transilvania în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea poate fi  urmărită la: Sebastian Stanca, Episcopia 
Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului 1919-1929, Cluj, 
Tiparul Tipografi ei Eparhiei Ortodoxe Române, 1930, pp. 15-27; 
Alexandru Moraru, Scurt istoric al Eparhiei Ortodoxe Române 
a Vadului, Feleacului și Clujului 1921-2006, Cluj-Napoca, Editura 
Renașterea, 2006, pp. 37-40.
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marilor provincii cu Regatul României: Basarabia la 27 martie, 
Bucovina la 28 noiembrie, iar Transilvania cu Banatul, Crișana și 
Maramureșul la 1 Decembrie. La scurtă vreme după acest ultim 
eveniment, unii din oamenii Bisericii au început să arate care 
ar trebui să fi e acțiunile de întreprins în cazul acestei instituții 
fundamentale a poporului român. De pildă, profesorul sibian 
de teologie Aurel Crăciunescu (viitor consilier patriarhal)3 a 
avut încă din ianuarie 1919 inițiativa organizării unui congres 
al preoțimii din Transilvania și Banat, în vederea realizării 
unifi cării bisericești în toate provinciile românești. Un alt sibian 
a declanșat, în februarie 1919, demersul pentru înfi ințarea 
unei episcopii la Cluj, problemă de multe ori discutată în acel 
organism bisericesc, dar neconcretizată până atunci. Acest din 
urmă proces îl vom urmări în cele ce urmează, cu toate greutățile 
și frământările care au caracterizat și viața bisericească din 
Transilvania în anii de după Primul Război Mondial.

Anul 1919

În atmosfera creată de evenimentele anului 1918, la 3 
/ 16 februarie 1919, în Consistoriul arhidiecezan de la Sibiu, 
asesorul Nicolae Ivan4 a relansat ideea șaguniană a ridicării 
unui nou scaun eparhial în părțile Clujului, pentru credincioșii 
din jumătatea de nord a Transilvaniei. Începutul l-a făcut cu o 
adresă către Consistoriul sibian, în care arată, fără menajamente, 
printre altele, care ar fi  cauzele amânării nejustifi cate a punerii în 
aplicare a unei hotărâri pe care organismul bisericesc transilvan 
o adoptase de fapt înaintea declanșării Marelui Război:

3 A se vedea amănunte și referinţe bibliografi ce la Mircea Păcurariu, 
Dicţionarul teologilor români, București, Editura Enciclopedică, 2002, p. 139.
4 Vezi Alexandru Moraru, Dicţionarul…, pp. 229-230.
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Greutățile ni s-au pus afi rmative din partea guvernelor 
maghiare, - acte scrise nu avem, dar greutățile le-au făcut 
de fapt înșiși oamenii noștri în frunte cu arhiepiscopii de pe 
vremuri, cari pretextau împărțirea fondurilor, de fapt însă nu 
împărțiau bucuros puterea și venitul ce-l aveau de pe întreg 
teritoriul, cum s-a dat subsemnatului să înțeleagă de cătră 
unul din arhiepiscopii noștri trecut la cele vecinice când am 
prezentat în sinodul din 1909 propunerea pentru crearea unei 
dieceze noui pe teritoriul Arhidiecezei5.*

După cum reiese din rândurile de mai sus, una din principalele 
cauze ale repetatelor amânări de a pune în practică hotărârea de 
înfi ințare a eparhiei clujene s-ar fi  datorat chiar reținerii de care 
foștii mitropoliți ai Transilvaniei au dat dovadă atunci când se 
punea problema diminuării teritoriului peste care Arhiepiscopia 
Sibiului își întindea jurisdicția, lucru care presupunea și o 
micșorare a veniturilor respectivei arhiepiscopii. Ideea a fost 
reluată în adresa pe care același asesor consistorial, Nicolae 
Ivan, a trimis-o Resortului Cultelor și Instrucțiunii din cadrul 
Consiliului Dirigent, în care arăta necesitatea înfi ințării unei 
episcopii la Cluj și, totodată, cerea acestui organism un ajutor de 
100.000 de coroane pentru realizarea dezideratului credincioșilor 
și clerului din părțile septentrionale ale Transilvaniei6.

5 „Adresa asesorului consistorial Nicolae Ivan către Consistorul 
arhidiecezan în care solicită înfi inţarea episcopiei dela Cluj”, din 3/17 
februarie 1919, publicată de Sebastian Stanca, în Episcopia Ortodoxă 
Română a Vadului…, p. 125.
*Am ales să redăm fragmentele semnifi cative din documentele 
vremii, păstrând ortografi a și modul de exprimare al originalelor, în 
încercarea de a sugera cititorului, și pe această cale, atmosfera anilor 
1919-1921.
6 „Adresa Consistorului Arhidiecezan către Consiliul Dirigent, 
Resortul Cultelor și Instrucţiunei publice, Sibiu”, în Sebastian Stanca, 
Episcopia Ortodoxă Română a Vadului…, pp. 127-130.
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În adresa către Consistoriu, asesorul Nicolae Ivan arată care 
sunt neajunsurile provocate de absența unui ierarh în teritoriile 
nordice ale Transilvaniei:

Părțile din nordul arhidiecezei au fost copilul mașter 
al bisericii noastre. Aici rar a pus piciorul un arhiepiscop, 
rar s-a văzut față biseicească din clerul înalt să facă vizitații 
canonice. Aproape toate bisericile au fost sfi nțite de către 
protopopi, aici sunt analfabeții cei mai mulți, școalele sunt 
neglijate, învățători sunt puțini și proselitismul aici a făcut 
cele mai mari ravagii. Ne-au luat alte confesiuni comune 
întregi cu biserică și cu pământ cu tot în contra legilor, și de 
ani de zile am fost împiedecați să zidim biserică în Săcelul 
Marmației. Dacă am fi  avut un episcop sau cel puțin un vicar 
și un consistor în acele părți, altcum am sta cu moralitatea, 
cu disciplina, cu cultura poporului și în toate direcțiunile 
am fi  putut arăta progrese mai mulțămitoare.

Credincioșii noștri nu ar avea aspectul unei turme 
părăsite, totul ar avea o altă înfățișare, iar centrul Cluj ar 
avea astăzi un număr respectabil de intelectuali, tipografi e, 
o librărie, ziar care să răspândească cultura și lumina până 
ce acum, în zadar cauți după un călindar românesc. Orice 
întârziere a rezolvirii chestiunii e o pierdere pentru biserica 
noastră, se impune deci să ne folosim de toate mijloacele 
legale pentru înfăptuirea Consistorului în frunte cu un vicar 
episcopesc până ce se va putea alege episcopul. Azi sigur 
nu ne împedecă Guvernul să facem ordine în biserică, iar 
arhiepiscop care să fi e jaluz (gelos, aici cu sensul de avid, 
lacom n.n.) de putere, nu avem. Timp mai potrivit nu se 
poate decât ca acum să realizăm o veche dorință a poporului 
și a clerului din părțile nordice reclamată în sinoade și 
congrese de decenii7.

7 „Adresa asesorului consistorial Nicolae Ivan…”, p. 126.
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Arătând ce ar fi  putut avea Clujul dacă ar fi  existat aici de mai 
de mult un episcop, adică un mare număr de intelectuali români, 
tipografi e, librărie și ziar românesc, Nicolae Ivan trasează de fapt 
un program pentru viitorul ierarh, program pe care-l va realiza el 
însuși în mod admirabil, după alegerea și instalarea sa ca episcop 
al Vadului, Feleacului și Clujului, în 1921.

Cu toate că autorul adreselor menționate mai sus considera 
că un timp mai potrivit nu se poate pentru ducerea la îndeplinire 
a propunerilor cu care venise în fața forului bisericesc sibian, 
în ședința din 30 aprilie 1919 a Sinodului arhidiecezan, doi 
dintre deputați, Iosif Morariu și Dr. Nicolae Bălan (viitorul 
mitropolit)8, au opinat pentru ștergerea de pe ordinea de zi a 
chestiunii în cauză și discutarea ei într-o altă ședință. În ciuda 
acestui fapt, raportorul Dr. Valer Moldovan vine cu propunerea 
concretă de înfi ințare a unui Consistoriu la Cluj, după modelul 
celui deja existent la Oradea. Propunerea sa se bazează pe mai 
multe argumente solide, dintre care menționăm aici: 

– tradiția istorică legată de existența în secolele XV-XVII 
a Episcopiei Vadului, întemeiată de Ștefan cel Mare 
spre cârmuirea duhovnicească a românilor din nordul 
Transilvaniei;

– mitropolitul Andrei Șaguna a lansat ideea înfi ințării acestei 
episcopii în locul vechii eparhii din Feleac;

– o mai bună administrare bisericească era posibilă prin 
descentralizare și restrângerea ariei de jurisdicție a 
arhidiecezei de la Sibiu;

– interesele Bisericii reclamau un nou centru administrativ, 
mai accesibil și mai fi resc situat, pentru cei aproximativ un 
sfert de milion de credincioși prea îndepărtați, din punct de 
vedere geografi c, de centrul de la Sibiu;

8 Vezi Alexandru Moraru, Dicţionarul…, pp. 52-54.
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– Biserica are și misiunea de a contribui la cucerirea și 
modelarea după geniul rasei noastre, a unui oraș puternic în 
centrul Transilvaniei, care nu avea, la acea vreme, aproape 
nimic românesc în el;

– hotărârile Sinodului arhidiecezan din 1904 și ale Congresului 
național-bisericesc din 1900 și 1909, care prevedeau, chiar 
cu amănunte de ordinul protopopiatelor arondate noii 
eparhii, întemeierea acesteia9.

Argumentarea temeinică a determinat primirea propunerii 
cu însufl ețire de către membrii Sinodului, cu decizia de punere 
imediată în executare. Totuși, în locul desemnării unuia din 
cei patru asesori din Senatul bisericesc în vederea efectuării 
lucrărilor pregătitoare înfi ințării Consistoriului, deputatul Dr. 
Nicolae Bălan a propus formarea unei comisii din acei membri ai 
Sinodului arhidiecezan care proveneau din teritoriile ce urmau 
să intre în componența noii eparhii. După discuții însufl ețite s-a 
constituit comisia alcătuită din clericii Teodor Herman, protopop 
al Dejului, și Vasile Duma, protopop al Reghinului, precum și din 
mirenii Dr. Valer Moldovan, Vasilie Almășan, Dr. Gavril Buzura 
și Dr. Pavel Roșca. Pe lângă aceștia, asesorul Nicolae Ivan a fost 
desemnat de Sinod ca delegat al său la conducerea viitorului 
Consistoriu de la Cluj.

Comisia formată astfel a mai suferit unele modifi cări și 
completări în perioada care a urmat, pentru ca la 2 iunie 1919 să 
se întrunească la Cluj în următoarea formulă: protopopii Teodor 
Herman – Dej, Vasile Duma – Reghin, Vasile Gan – Ofenbaia 
(azi Baia de Arieș), Petru Popoviciu – Abrud și Tuliu Roșescu 
– Cluj, alături de mirenii: Dr. Gavriil Buzura (avocat în Târgu 
Lăpuș), Dr. Pavel Roșca (profesor la Institutul „Andreian” din 
Sibiu), Nicolae Vulcu (proprietar din Icland) și Dr. Alexandru 
Dragomir (avocat în Cluj). Cu ocazia acestei întruniri, Comisia 
9 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului…, pp. 27-28.
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a constatat necesitatea urgentării demersurilor pentru înfi ințarea 
noii eparhii; a elaborat o schemă de personal și de cheltuieli 
necesare Consistoriului din Cluj; a proiectat convocarea unui 
sinod extraordinar al Arhidiecezei Sibiului, în scopul alegerii 
membrilor consistoriului clujean; a propus o variantă de 
reorganizare a cercurilor electorale pentru viitorul sinod; a 
hotărât ca pentru anul 1919 impozitele bisericești să se încaseze 
în întregime de către casieria Arhiepiscopiei Sibiului; a făcut 
un proiect de împărțire a fondurilor arhidiecezane; a proiectat 
înfi ințarea unei tipografi i și a unei librării pe lângă viitorul 
Consistoriu; a stabilit numărul credincioșilor arondați noii 
episcopii la 270.000, trăitori în 322 de parohii; a propus data de 
1 octombrie 1919 pentru începerea activității Consistoriului de 
la Cluj10.

Concluziile Comisiei de la Cluj au fost aduse la cunoștința 
Consistoriului arhidiecezan de la Sibiu care, la rândul său, 
le-a prezentat Sinodului extraordinar pe care l-a convocat la 
Centrul mitropolitan la data de 20 iulie 1919. Sinodul a aprobat 
o parte din propunerile Comisiei și l-a ales ca președinte al 
Consistoriului clujean pe asesorul Nicolae Ivan. Acesta a 
mulțumit pentru încrederea pe care i-au acordat-o deputații și 
a făcut în continuare un gest la care probabil nu multă lume s-a 
așteptat, dar care vorbește de la sine despre vocația de ctitor a 
viitorului episcop de la Cluj: a prezentat un hrisov de ctitorie în 
vederea înălțării unei catedrale în cetatea de Dumnezeu dăruită 
a Clujului. Mai mulți deputați sinodali și instituții s-au înscris 
pe lista ctitorilor donând sume ce au totalizat în acea zi cifra de 
55.500 de coroane11.

În ceea ce privește celelalte propuneri ale Comisiei de la 
Cluj, se remarcă aici problema jurisdicției viitoarei episcopii. 
10  Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului…, pp. 
29-30.
11 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului…, p. 32.
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Deși fusese deja alcătuită lista protopopiatelor care urmau a 
alcătui Episcopia Clujului (Abrud, Alba-Iulia, Bistrița, Câmpeni, 
Cetatea de Piatră, Cluj, Dej, Lupșa, Mureș-Oșorhei, Reghin, 
Turda și Unguraș), o problemă s-a ivit asupra protopopiatului 
de Alba Iulia, pe care Sibiul se pare că dorea să îl păstreze 
sub propria jurisdicție. S-a decis ca în această chestiune să 
se pronunțe un viitor Congres național-bisericesc. În această 
situație i s-a cerut asesorului Nicolae Ivan să alcătuiască două 
proiecte în privința jurisdicției clujene, unul incluzând și Alba-
Iulia, iar cel de al doilea fără acest protopopiat. Problema se 
va tranșa defi nitiv abia în martie 1925, în favoarea Clujului. 
Cu aceeași ocazie, în privința jurisdicției s-a mai hotărât să 
se adauge eparhiei noi, începând însă cu 1 ianuarie 1920 și 10 
parohii din protopopiatul Târnave (Târnăveni)12.

După doar câteva zile de la aceste întruniri, la 24 iulie, Nicolae 
Ivan înainta deja două adrese, către prefectul și către primarul 
orașului Cluj, cerând alocarea unei locuințe în care să se poată 
instala, în vederea începerii activității, ca președinte consistorial.

Energicul președinte a convocat pentru ultima decadă 
a lunii august din anul 1919 prima ședință a Consistoriului, 
în cancelaria Protopopiatului Cluj. Cu acest prilej asesorii 
consistoriali au depus jurământul prevăzut de regulament și au 
fost aleși și următorii funcționari, în conformitate cu proiectul 
de organizare: Dr. Sebastian Stanca – referent școlar, Pompei 
Morușca – referent epitropesc, Virgil Nistor – secretar, Dr. 
Alexandru Dragomir – jurisconsult, vicecolonelul pensionar 
Ion Herman din Dej – casier, Antonie Mandeal – contabil și 
Aurel Todoruț – protocolist-arhivar. De asemenea, s-a reafi rmat 
hotărârea de începere a activității la 1 octombrie 1919. Din cauza 
lipsei acute de locuințe la dispoziția autorităților, acest lucru n-a 
12 Ștefan Pascu, „Istoricul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului”, 
în vol. Monumente istorice și de artă religioasă din Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului și Clujului, Cluj-Napoca, 1980, pp. 29-30.
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fost însă posibil mai repede de 15 octombrie 1919, când noua 
instituție a Consistoriului clujean a închiriat un spațiu la etajul al 
II-lea al unei clădiri din Piața Unirii, nr. 11.

Resortul Cultelor din cadrul Consiliului Dirigent a 
recunoscut Consistoriul din Cluj prin două adrese ce poartă 
datele de 29 octombrie și 16 decembrie 1919, în care afi rmă că

…recunoaște existența Consistorului din Cluj, a cărui 
inactivare este fapt împlinit și va proceda la fel ca și față de 
cel din Oradea-Mare. Resortul nostru va ținea seamă de 
dorința Consistorului din actul Nr. 127 și 454. Va coresponda 
începând cu 1 ianuarie 1920 direct cu Consistorul din Cluj, 
după cum am făcut în repețite cazuri și până acum; tot 
asemenea diferitele ajutoare și întregiri de salare le va asemna 
direct acestui Consistor13.

Tot de a doua parte a anului 1919 se leagă și intrarea 
asesorului Nicolae Ivan în cinul monahal, el primind hirotesia 
întru protosinghel la 21 septembrie, din partea episcopului Ioan 
Papp al Aradului.

Anul 1920

În prima lună a anului 1920, asesorul Nicolae Ivan a mai 
urcat o treaptă în ce privește rangurile monahale, devenind 
arhimandrit. În acest fel i se pregătește drumul, încă nebănuit la 
acel moment, spre treapta episcopatului.

Tot în ianuarie 1920 a cerut primăriei locale atribuirea 
unui loc pentru construirea catedralei, iar Consiliului Dirigent 
un ajutor bănesc mai însemnat, în același scop. În curând 
Consistoriul clujean va primi de la Consiliu suma de două 
milioane de coroane ca fond pentru catedrală.
13 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului…, p. 34.
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La 17 / 30 ianuarie 1920 s-a întrunit a treia ședință plenară 
a Consistoriului, ocazie cu care a anunțat primirea unui 
împrumut de un milion de lei din partea Băncii Naționale, 
pentru care a garantat chiar guvernatorul acestei instituții, 
inimosul Ioan G. Bibicescu. Pe baza acestui credit, Consistoriul 
a putut cumpăra imobilul din strada Iuliu Maniu, nr. 31, primul 
imobil al episcopiei, unde s-au instalat apoi birourile și locuința 
președintelui consistorial.

La ședința din 17 / 30 ianuarie s-a constatat și încheierea 
pregătirilor pentru organizarea eparhiei, lucru ce s-a adus la 
cunoștința Consistoriului mitropolitan de la Sibiu, solicitându-i-
se să prezinte chestiunea Congresului național-bisericesc14.

În februarie 1920 Congresul reafi rmă hotărârile din 1900 
și 1909 cu privire la înfi ințarea episcopiei Clujului și decide ca 
protopopiatul de Alba-Iulia să intre totuși în componența noii 
eparhii. Sinodul arhidiecezan ia act de aceste hotărâri și în ședința 
din 7 / 20 aprilie 1920 invită Consistoriul din Cluj să completeze 
în timp cât mai scurt posturile vacante de preoți și protopopi de 
pe teritoriul său și, ceea ce era de asemenea văzut ca o urgență, să 
stăruiască pentru organizarea cât mai grabnică a învățământului 
primar (inclusiv a educației religios-morale) în localitățile afl ate 
sub jurisdicția sa15. În aceste condiții, Consistoriul clujean alege 
deputații sinodali, face demersuri către Ministerul Cultelor 
solicitând aprobarea bugetului și un ajutor fi nanciar pentru 
edifi carea catedralei, inițiind totodată și convocarea sinodului 
eparhial. În acest punct intervine Consistoriul mitropolitan de la 
Sibiu, cu ordinul nr. 130 din 19 mai / 1 iunie 1920:

Concluzele congresuale referitoare la înfi ințarea nouilor 
episcopii în Cluj, Oradea-mare și Timișoara, s-au înaintat 
în fi rul unui memoriu la Înaltul Guvern spre aprobare 
prealabilă, eventual spre a se aduce o lege privitoare la 
înfi ințarea acelora. Până la rezolvirea principială a chestiunei 

14 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului…, p. 34.
15 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului…, p. 35.
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convocarea sinoadelor eparhiale, chemate a face alegerea 
nouilor chiriarhi, se ține în suspens16.

Această poziție a Mitropoliei sibiene va avea darul de a 
declanșa o polemică între Cluj și Sibiu, desfășurată în primele 
luni ale anului următor. Deocamdată, în zilele de 18, 19 și 20 
octombrie 1920, mitropolitul Nicolae Bălan a vizitat Consistoriul 
de la Cluj, participând și la una din ședințele plenare ale acestuia, 
ocazie cu care Nicolae Ivan a prezentat un raport asupra activității 
desfășurate în ultimul an.

Anul 1921

Expirând mandatul deputaților aleși în anul anterior, 
arhimandritul-președinte Nicolae Ivan a convocat Consistoriul 
plenar pentru a alege deputații pentru un nou mandat, de astă 
dată de trei ani, înștiințându-l despre aceasta și pe mitropolitul 
Nicolae Bălan. Printr-o adresă însă, din 11 februarie 1921, 
mitropolitul cere oprirea oricărei acțiuni în acest sens, întrucât 
episcopia clujeană, nefi ind încă recunoscută de forurile legislative 
ale statului, nu poate activa ca o entitate de sine stătătoare. Reacția 
Consistoriului de sub președenția lui Nicolae Ivan nu a întârziat 
să apară și s-a manifestat printr-un „concluz” în cinci puncte, 
cuprins în procesul-verbal al ședinței:

Consistorul diecezan din Cluj nu poate lua la cunoștință 1. 
adresa presidială a I.P.S. metropolit Nicolae…, fi ind 
cuprinsul acestei adrese în fl agrantă contrazicere cu 
dispozițiile clare și categorice ale concluzului Nr. 58 din 
1920.
În sensul acestui concluz congresual eparhia ortodo-2. 
xă română a Clujului… urmează a se conduce în toate 

16 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului…, p. 36.



186

afacerile sale constituționale și administrative de ordin 
bisericesc, școlar și fundațional după principiile funda-
mentale și dispozițiile precise, cuprinse în „Statutul or-
ganic”…;
În conformitate cu aceste principii și dispozițiuni, cari 3. 
exclud orice măsuri arbitrare, toate afacerile interne ale 
eparhiei sunt de competența exclusivă a sinodului eparhial 
ca reprezentanță legislativă și a Consistorului, ca organ 
executiv al acestei reprezentanțe;
Deoarece aceste corporațiuni există și funcționează în mod 4. 
legal …orice încercare de a împiedica sau de a zădărnici 
funcționarea normală a vreuneia din aceste corporațiuni 
nu poate fi  considerată decât ca o călcare vinovată a legii 
noastre fundamentale bisericești;
Atât din cazul acesta, cât și din alte cazuri asemănătoare 5. 
Consistorul constatând cu părere de rău, că principiul 
coordonării eparhiei Clujului cu celelalte eparhii nu este 
respectat de către conducerea mitropoliei, așa cum o 
pretinde Statutul organic și suscitatul concluz congresual, 
declară că este hotărât a susținea și apăra principiul acesta 
cu toate mijloacele legale17.

Tonul ferm cu care a fost făcută această declarație și 
enunțarea hotărârii de a-și apăra punctul de vedere folosind 
toate mijloacele legale, a făcut impresie și asupra mitropolitului 
Nicolae Bălan care, afl at la București, la data de 7 martie 1921 
admitea ținerea alegerilor sinodale, iar Consistoriul sibian lua în 
ședința din 11 aprilie decizia pe care o transmitea clujenilor cu 
următoarele cuvinte:

Prin concluzul congresual Nr. 58-1920 eparhia Clujului 
se consideră defi nitiv constituită. În consecință sinodul 
eparhial are să fi e convocat în sesiune ordinară și are să-și 

17 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului…, pp. 
37-38.
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îndeplinească toate agendele indicate în art. 96 din Statutul 
organic18.

Se pare, din desfășurarea de până aici a lucrurilor, că prin 
cele două mesaje, din 7 martie și 11 aprilie 1921, Sibiul și-a dat 
în cele din urmă acordul pentru funcționarea de sine stătătoare 
a eparhiei Clujului, chiar dacă, în mod formal, după unii, mai 
era nevoie de apariția legii care să consfi nțească întemeierea 
noii eparhii. În aceste condiții s-a făcut alegerea Sinodului 
eparhial pentru o perioadă de trei ani. Acesta s-a întrunit pentru 
prima oară în ședință ordinară la Duminica Tomii (25 aprilie/8 
mai 1921), când deputatul Dr. Ioan Lupaș a prezentat în plen 
o moțiune în care aducea mulțumită lui Dumnezeu pentru 
binefacerile revărsate cu nesfârșită milostivire asupra Bisericii 
noastre și a credincioșilor ei; evoca fi gura lui Andrei Șaguna cel 
care a luptat și pentru reînfi ințarea episcopiei din Cluj și a rămas 
mâhnit în sufl etul său că împrejurările vitrege ale dominațiunei 
străine nu i-au îngăduit să-și înfăptuiască în întregime programul 
său; exprima mulțumiri Regelui Ferdinand care reînvia tradiția 
ctitoririi de așezăminte religioase și culturale; evoca amintirea 
eroilor-mucenici care de-a lungul vremii au luptat pentru 
Biserică19.

Cu prilejul ședinței din 8 mai s-au trimis mai multe telegrame de 
adeziune, adresate Regelui Ferdinand, Mitropolitului Primat Miron 
Cristea20, Mitropolitului Ardealului Nicolae Bălan, ministrului 
Cultelor și Artelor Octavian Goga și profesorului Nicolae Iorga. 
Dintre răspunsurile primite la aceste telegrame remarcăm câteva 
cuvinte ale Mitropolitului Primat Miron Cristea:

O lacrimă de mulțumire sufl etească mi-a stors telegrama 
primului Sinod al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, 

18 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului…, p. 38.
19 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului…, pp. 
39-40.
20 Vezi Alexandru Moraru, Dicţionarul…, pp. 114-117.
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la a cărei temelie cu ajutorul lui Dumnezeu dat mi-a fost a 
așeza o puternică peatră, nu numai ca Metropolit-Primat al 
Românilor, ci și ca un smerit și recunoscător fi u al acestei 
Eparhii, născut la gura Murășului21.

Cu toate că se părea că problemele ivite în calea recunoașterii 
organismului bisericesc clujean au fost surmontate, un ultim 
episod s-a ivit în 9 mai, a doua zi după ședința evocată mai sus. 
Un grup de 16 deputați, între care Gheorghe Bogdan-Duică și 
Dr. Sextil Pușcariu, au contestat legalitatea adunării ca prim 
Sinod al noii eparhii și au cerut să fi e considerată doar o adunare 
pregătitoare întrucât, considerau ei, eparhia nu fusese încă legal 
constituită și nu avea în frunte un ierarh. La aceste obiecții a 
răspuns comisia organizatoare a Sinodului prin raportorul ei, Dr. 
Ioan Lupaș, care a adus două argumente forte:

Hotărârea Congresului bisericesc era atât de clară încât 1. 
nu avea nevoie de nici o interpretare, iar la Oradea ea 
fusese deja pusă în aplicare încă din octombrie 1920;
În conformitate cu legile bisericești care funcționau în 2. 
mitropolia Transilvaniei, hotărârile Congresului nu ne-
cesitau aprobarea guvernului sau publicarea în „Moni-
torul Ofi cial”, ci deveneau executorii prin promulgarea 
lor de către Consistoriul mitropolitan, ceea ce în cazul 
nostru se și întâmplase deja22.

Cele două poziții contrare au fost supuse votului membrilor 
Sinodului eparhial. Câștig de cauză a avut cea susținută de Ioan 
Lupaș cu 33 de voturi contra 21, fapt pentru care adunarea a 
procedat la alegerea Consistoriului eparhial pentru o perioadă 
de trei ani. Protestul împotriva legalității Sinodului eparhial de 
la Cluj a fost analizat și de Congresul național-bisericesc din 
21 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului…, p. 40.
22 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului…, p. 41.
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octombrie 1921, care a concluzionat că nu există o bază legală 
pentru a fi  contestate hotărârile unei comisii sinodale sau 
deciziile Consistoriului mitropolitan și, prin urmare, a respins 
protestul23.

În paralel cu aceste confruntări și clarifi cări, s-a înaintat către 
forurile competente un proiect de lege cu articol unic, privitor 
la înfi ințarea episcopiei Clujului. Proiectul a primit vot favorabil 
în Senatul României la 29 martie, în Camera Deputaților la 22 
iunie 1921 și a fost sancționat de Regele Ferdinand la 18 iulie, 
în aceeași zi fi ind publicat și în Monitorul Ofi cial. În baza acestei 
legi, mitropolitul Nicolae Bălan a convocat la 15 / 28 septembrie 
1921 Sinodul eparhial pentru alegerea de episcop la Cluj. În urma 
scrutinului a fost ales asesorul consistorial Nicolae Ivan, care a 
devenit astfel primul episcop al Vadului, Feleacului și Clujului, 
fi ind hirotonit întru arhiereu la 8 / 21 noiembrie în Catedrala 
mitropolitană din Sibiu, iar la 6 / 19 decembrie 1921 instalat la 
Cluj în vechea biserică românească din Deal24.

În felul acesta s-a încheiat epopeea pentru înfi ințarea unei 
episcopii ortodoxe la Cluj. O primă etapă a ei s-a desfășurat între 
1863 și 1918, iar a doua, mult mai intensă și, în același timp 
decisivă, în anii 1919-1921. Am putea spune că cea de a doua 
etapă a fost surprinzător de animată, într-o Transilvanie care 
se unise la 1 Decembrie 1918 cu Regatul României sau cu Țara 
Mamă și în care ne-am fi  putut aștepta ca lucrurile să se desfășoare 
mult mai liniștit, fără opoziție nici din partea ierarhiei, nici din 
partea mirenilor implicați în organizarea noii eparhii. Credem 
însă că putem spune în încheiere că punerea în operă a intenției 
marelui arhiereu al Transilvaniei Andrei Șaguna s-a putut face 
doar atunci când a venit „plinirea vremii” și să constatăm că 
episcopia clujeană și-a împlinit menirea până astăzi, vreme de 
23 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului…, pp. 
43-44.
24 Alexandru Moraru, Scurt istoric…, p. 42.
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aproape un secol, reușind să treacă cu bine peste toate vitregiile 
cu care istoria a pus-o față în față în acest interval de timp.
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CONSISTORIUL EPARHIAL ÎN PERIOADA 
1919-1921

 

Pr. Dr. Cristian BACIU

 
 După Marea Unire din 1918 la Cluj s-au înfi ințat instituţii 

civile, academice și culturale: Universitatea, Curtea de Apel, 
Teatrul, Școlile românești și era nevoie ca Biserica să adopte 
măsuri pentru efi cienţa misiunii pastorale. 

Întrucât în anul 2019 se împlinesc 100 de ani de la înfi ințarea 
Consistoriului Eparhial din Cluj, în aceast articol mi-am propus 
să prezint succint principalele puncte privind înfi ințarea 
Consistoriului și ședințele care au avut loc în perioada 1 octombrie 
1919 – 19 decembrie 1921, adică până la instalarea episcopului 
Nicolae Ivan. Ca documentare am cercetat cele 5 registre afl ate în 
arhiva Centrului Eparhial Cluj: 1. Protocolul ședințelor plenare 
1919, 1920; 2. Protocolul ședințelor plenare 1921, în partea a 
doua se afl ă și Protocolul senatului bisericesc, școlar și epitropesc 
pe anul 1921; 3. Protocolul ședințelor senatului bisericesc 1919, 
1920; 4 Protocolul ședințelor senatului școlar 1919, 1920; 5. 
Protocolul ședințelor senatului epitropesc 1919, 1920.

Consistoriul a funcționat în baza Statutului Șagunian și 
de aceea voi aminti modul în care erau alcătuite și principalele 
atribuții ale organismelor bisericești din perioada respectivă și 
voi preciza o paralelă cu cele de azi.
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I.  Documente și hotărâri înainte de înfi ințarea 
Consistoriului

Primul document existent, în arhiva Centrului Eparhial 
Cluj, privind Consistoriul este un Raport în privința înfi inţării 
unei Episcopii în Cluj, din data de 3 / 16 februarie 1919, semnat 
de vicarul arhiepiscopesc de la Sibiu, dr. Eusebiu Roșca, și adresat 
Sinodului arhidiecezan Sibiu, prin care comunică hotărârile 
Consistoriului arhidiecezan din ședinţa plenară, luate cu vot 
unanim, de a se adresa „Venerabilului Sinod arhidiecezan, ca 
for competent pentru înfăptuirea concluzului congresual nr. 67 
din 7 / 20 0ctombrie 1909 – prin care s-a decretat înfi inţarea 
unei Episcopii nouă pe teritoriul arhidiecezei cu reședinţa în 
Clusiu, pentru care s-a făcut arondarea nouă prin congres, și s-au 
statorit prin Sinod și împărţirea fondurilor în proporţia de 1 și 
2 – conform numărului sufl etelor de 300 000 mii la Clusiu și 600 
000 la Sibiu – și insistau pentru instituirea unui Consistoriu în 
Clusiu în frunte cu un asesor-vicariu, care să conducă afacerile 
de organizare și de constituire defi nitivă... Mâne poimâne se 
deschide în Clusiu universitatea, mâne poimâne va funcţiona 
acolo curtea de apel și nu este exclus ca și Consiliul Dirigent 
să se strămute cu domiciliul acolo... Amânarea este în paguba 
bisericii noastre și Sinodul reprezentanţă legală nu poate lipsi de 
la datoria de a face totul pentru binele și progresul Bisericii”1.

Sinodul arhidiecezan, în ședinţa din 30 aprilie 1919, la 
propunerea dr. Valer Moldovan a hotărât înfi inţarea unei Comisii 
care să pregătească înfi inţarea unui Consistoriu la Cluj, după 
modelul Consistoriului din Oradea. Asesorul Nicolae Ivan a fost 
ales ca delegat pentru conducerea Consistoriului din Cluj. La 
încheierea sinodului, asesorul Nicolae Ivan prezintă deputaţilor 
un hrisov de ctitorire pentru înălțarea unei catedrale în cetatea 

1 Documentul nr. 2387 Plen.



193

Clujului și în aceeași zi s-au înscris ca ctitori mai mulţi deputaţi 
și instituții românești cu suma de 55 000 de coroane2.

Primul proces verbal, numit Protocol, a fost încheiat în data 
de 2 iunie 1919 la Cluj în sediul institutului „Vatra” din partea 
anchetei (comisiei) sinodale înfi inţate prin hotărârea sinodală 
nr. 102/1919 în privinţa înfi inţării unui Consistor român  
greco-oriental pentru nou înfi inţata dieceză cu reședinţa în 
Cluj. Au fost prezenți: Nicolae Ivan, asesor consistorial, delegat al 
Sinodului, 1. Teodor Herman, protopop în Dej, 2. Vasile Duma, 
protopop în Reghin3; 3. Vasile Gan, protopop în Ofenbaia (Baia 
de Arieș), 4. Petru Popoviciu, protopop în Abrud; 5. Dr. Gavriil 
Buzura, avocat în Lăpuș; 6. Dr. Pavel Roșca, profesor seminarial 
în Sibiu; 7. Nicolae Vulcu, proprietar Iclandul Mare, 8. Tuliu 
Roșescu, protopop în Cluj; 9. Dr. Alexandru Dragomir, avocat în 
Cluj4. Se menţionează că ultimii 2 sunt invitaţi cu vot consultativ, 
iar membrii anchetei Dr. Valer Moldovan, Dr. Vasilie Pahone 
și Dr. Ioan Papp și-au scuzat absenţa prin faptul că sunt nevoiţi 
a participa la ancheta agrară, care are loc în aceeași zi la Alba 
Iulia, membrul Vasile Almășan, care confi rmase participarea în 
scris, nu a venit, iar de la dr. Remus Pașca n-a primit nici un aviz, 
probabil să nu fi  primit invitaţia5.
2 Pr. Dr. Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului 
Feleacului și Clujului 1919 – 1929, Tipografi a eparhială, Cluj, 1930, p. 32.
3 Viitorul episcop Nichita Duma al Argeșului.
4 În ședinţa următoare a Consistoriului din 22 august / 4 septembrie 1919 
dr. Alexandru Dragomir va fi  ales jurisconsult al Consistoriului. Era fratele 
istoricului Silviu Dragomir, originar din Gurasada, a fost avocat la Banca 
Centrală din Cluj și apoi șeful baroului clujean. A avut 2 fi i: Virgil care va 
ajunge profesor la Politehnică și fi losoful Alexandru „Sănduc” Dragomir, 
fost doctorand al lui Heidegger și apropiat de Constantin Noica (a se 
vedea Alexandru Dragomir, O teză de doctorat la Dumnezeu. Exerciţii 
de gândire, Antologie, prefaţă și cronologie de Gabriel Liiceanu, Editura 
Humanitas, București 2016, pp. 9-10).
5 Protocolul ședinţelor plenare 1919, 1920, Procesul verbal al sedinţei 
din 2 iunie 1919, pct. 1, p. 2. 
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Ancheta sinodală a luat zece hotărâri: a constatat necesitatea 
înfi inţării Consistoriului diecezan, convocarea unui Sinod 
extraordinar pentru a alege 2 asesori în senatul școlar și epitropesc; 
înfi inţarea unei tipografi i; personalul care să alcătuiască noul 
Consistoriu; s-a desemnat o comisie dintre membrii din localitate 
– protopop Tuliu Roșescu, Pavel Roșca și Alexandru Dragomir – 
pentru a efectua demersuri la Primărie și la toți factorii competenți 
pentru asigurarea spațiilor pentru birou și pentru locuințele 
funcționarilor ce se vor alege; arondarea cercurilor electorale 
pentru deputaţi sinodali și începerea activităţii Consistoriului 
în 1 ocombrie 1919. Protopopul Teodor Herman a mulțumit 
delegatului consistorial asesor Nicolae Ivan pentru zelul arătat 
prin studierea chestiunii înfi ințării episcopiei noi și prezentarea 
materialului prelucrat atât de amănunțit încât ancheta a luat 
hotărâri în cunoștință de cauză6.

În 7 / 20 iulie 1919 s-a întrunit la Sibiu Sinodul arhidiecezan în 
ședinţă extraordinară pentru alegerea membrilor Consistoriului. 
Asesorul consistorial Nicolae Ivan este ales președinte al 
Consistoriului, primind 29 voturi; Petru Popoviciu 1, Dr. Vasile 
Saft u 1, iar alte cinci bile albe7.

Acest consistoriu va lua în administrare independentă noua 
dieceză începând cu data de 1 octombrie 1919. Consistoriul cu 
sediul în Cluj va avea 27 membri, în fi ecare din cele 3 senate 
(bisericesc, școlar și epitropesc) câte 9 membri, conform art.  110 
– 116 din Statutul organic8.

Așadar, au existat trei momente importante până la 
înfi ințarea Consistoriului Cluj: 1. Actul din 3 / 16 februarie 1919; 
2. Hotărârea anchetei (comisiei) sinodale din 2 iunie 1919; 3. 
Ședința Sinodului Arhidiecezan din 7 / 20 iulie 1919, prin care 
Nicolae Ivan a fost ales președinte al Consistoriului.
6 Ibidem, pp. 5-6.
7 Pr. Dr. Sebastian Stanca, op cit, p. 132;.
8 Pr. prof. Dr. Alexandru Moraru, Scurt istoric al Eparhiei Ortodoxe Române 
a Vadului, Feleacului și Clujului, Editura Renașterea 2001, pp. 36-38.
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Asesorul Nicolae Ivan s-a implicat în demersurile de 
reînfi ințare a Episcopiei Clujului încă din anul 1892, când Sinodul 
mitropolitan a hotărât și teritoriul pentru această Episcopie9. 

În aceeași zi din 3 / 16 februarie 1919, Nicolae Ivan a înaintat 
un memoriu către Consiliul dirigent pentru a aproba înfi inţarea 
Consistoriul de la Cluj, până se va putea alege episcopul, spunând 
că „greutățile vor fi  mari la început, dar fără greutăți nu s-a făcut 
nimic de când e lumea”10.

II. Prevederile Statutului organic privind 
Sinodul Eparhial și Consistoriul Eparhial

Conform Statutului organic, organismele eparhiale erau 
Sinodul eparhial și Consistoriul eparhial11.

Sinodul eparhial era alcătuit din deputaţii clerului și ai 
credincioșilor, avea 60 de membri dintre care 20 de preoţi și 40 
mireni și era prezidat de episcopul diecezan. Membrii Sinodului 
eparhial se alegeau pe trei ani și puteau să fi e realeși, iar ședinţele 
se ţineau o dată pe an în duminica Tomii, iar în cazuri urgente se 
putea convoca atunci când era nevoie. 

Membrii Sinodului eparhial erau aleși în cele 20 de cercuri 
electorale de la nivelul Eparhiei, adică un preot și doi mireni la 
fi ecare cerc electoral. Cei aleși trebuiau să aibă vârsta minimă de 
24 de ani (art. 91, lit. i). 
9 Pr. Prof . Nicolae Vasiu, Pr. Prof. Ioan Bunea, Episcopul Nicolae Ivan 
1855-1936 ctitorul reînviatei Eparhii a Vadului, Feleacului și Clujului, 
studii și documente, ediția a II-a, îngrijită de preot Iustin Tira, Editura 
Renașterea, pp. 49-50.
10 Pr. Dr. Sebastian Stanca, op cit. p. 129.
11 Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria și 
Transilvania, publicat în Instituții ecleziastice: compendiu de legislație 
bisericească (secolul al XIX-lea), Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel 
Gârdan, Marius Eppel, Pavel Vesa, Cluj-Napoca; Presa Universitară 
clujeană, 2010, pp. 248-295
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Dintre principalele atribuţii ale sinodului eparhial, amintim 
alegerea episcopului și alegerea Consistoriului eparhial.

Consistoriul eparhial era prezidat de episcop, iar membrii 
se numeau asesori consistoriali (art. 112).

Consistoriul era împărţit în trei senate separate și anume: 
Senatul bisericesc, Senatul școlar, Senatul epitropesc.

Membrii senatului bisericesc erau clerici, iar senatele școlar 
și epitropesc erau alcătuite din o treime clerici și două treimi 
mireni. Numărul membrilor fi ecărui senat era fi xat de Sinodul 
eparhial. Alegerea asesorilor era pe viaţă (art. 117) și depuneau 
jurământ de funcţionare conștiincioasă și numai în cazuri și 
abateri grave, constatate printr-un proces disciplinar, puteau fi  
suspendaţi sau îndepărtaţi (art. 120).

Primele alegeri ale Sinodului eparhial Cluj au avut loc joi 
14 / 27 mai 1920, pentru deputații din cler, și luni 18 / 31 august 
pentru deputații mireni12.

Senatul bisericesc – activităţile sacramentale și liturgice, mo-
ralitatea și disciplina clerului, dotarea bisericilor, examinarea can-
didaţilor la preoţie, evidenţa credincioșilor, conducerea Eparhiei 
după moartea episcopului și organizarea alegerilor (art. 121).

Senatul școlar – conducerea școlilor confesionale, com-
portamentul profesorilor și învăţătorilor, examinarea și alegerea 
acestora, inspectarea școlilor, stăruința de a se construi școli și 
locuinţe pentru personalul profesoral unde acestea lipsesc, veri-
fi că starea școlilor și a învățământului (art.122-131).

Senatul epitropesc – conduce toată averea episcopiei, 
întocmește bugetul anual și inventarul, alege un casier și un con-
tabil, încasarea veniturilor, păstrarea banilor și a hârtiilor de preţ 
în casa de fi er prevăzută cu trei chei, dintre care una se păstra 
la un membru al senatului, desemnat special de acesta, a doua 
la casier și a treia la contabil13 (art. 132-137). La ședinţa plenară a 

12 Protocolul ședințelor plenare 1919, 1920, Procesul Verbal al ședinței 
plenare din 21 aprilie / 4 mai 1919, p. 2.
13 Casa de fi er se păstrează și acum la Centrul Eparhial. Trei chei 
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Consistoriului eparhial participau asesorii celor trei senate, în ca-
drul ședinţelor se efectua alegerea ofi cialilor care trebuiau aleși prin 
Consistoriu, se luau hotărârile necesare pentru conducerea alege-
rilor de deputaţi pentru Sinodul protopopesc și pentru Congresul 
naţional eparhial bisericesc (art. 140).

Senatul bisericesc s-a întrunit de 22 ori în perioada 30 
octombrie 1919 – 21 octombrie 1921, Senatul școlar de 8 ori, 
Senatul epitropesc de 19 ori, având pe ordinea de zi probleme 
specifi ce conform Statutului organic. 

Dacă ar fi  să echivalăm organismele bisericești din perioada 
respectivă cu cele de astăzi, aceasta ar fi  următoarea: Sinodul epi-
scopal – Adunarea Eparhială; Consistoriul episcopal – Consiliul 
eparhial; Senatele consistoriului – Sectoarele din administrația 
bisericească; Senatul bisericesc – Sectorul administrativ-biseri-
cesc; Senatul școlar – Sectorul cultural – educațional; Senatul 
epitropesc – Sectorul economic.

Adunarea eparhială este alcătuită din 30 de membri (10 
preoți și 20 mireni) care se aleg pe termen de 4 ani la cele 10 
circumscripții electorale și pot fi  aleși pentru cel mult două 
mandate. Adunarea Eparhială este organism deliberativ pentru 
toate problemele administrative, culturale, sociale – fi lantropice, 
economice și patrimoniale ale eparhiei (art. 90 – 94 din Statutul 
pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, 
aprobat de Sfântul Sinod la data de 28 noiembrie 2007). 

Consiliul Eparhial se compune din 9 membri, 3 clerici și 
6 mireni, aleși pe termen de 4 ani de Adunarea Eparhială dintre 
membrii ei. Între ședințele Consiliului Eparhial funcționează 
Permanența Consiliului Eparhial alcătuită din Chiriarh, ca 
președinte, Episcopul vicar, vicarul eparhial, consilierii eparhiali, 
inspectorul eparhial, secretarul eparhial, exarhul, consilierul 
juridic și contabilul șef (art. 95-99 din Statut). 

înseamnă de fapt trei închizători, încât nu se putea deschide decât 
numai prin folosirea celor trei chei deodată.
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III. Ședințele Consistoriului până la instalarea 
episcopului Nicolae Ivan

În perioada septembrie 1919 – decembrie 1921, Consistoriul 
s-a întrunit în ședințe plenare de 18 ori (2 ședințe în anul 1919; 8 
ședințe în anul 1920 și 8 ședințe în anul 1921).

În ședința din 22 august / 4 septembrie 1919 membrii 
prezenți depun jurământul și sunt aleși cu majoritate de voturi: 
referent școlar preot dr. Sebastian Stanca din Sebeșul Săsesc, 
referent în senatul epitropesc preotul Pompei Morușca14 din Șeica 
Mare, secretar consistorial preotul Virgil Nistor15, jurisconsult 
avocatul dr. Alexandru Dragomir, casier vicecolonelul pensionar 
Ion Herman din Dej și contabil Antoniu Mandeal din Cluj16.

S-au stabilit salariile anuale ale funcționarilor consistoriali: 
președinte - 20.600 coroane; referent școlar – 14.000 coroane; referent 
epitropesc – 14.000 coroane; secretar – 14.000 coroane; casier – 7.000 
coroane; protocolist arhivar și expeditor – 12.000 coroane; copist – 
6.600 coroane; contabil – controlor – 12.000 coroane.17

În aceeași ședință un aspect interesant a fost ridicat de 
protopopul Vasile Gan de la Baia de Arieș, care propune ca în 
administrație să se facă mai puțin birocratism, și în schimb 
Consistoriul să se preocupe de problema misiunii religioase și 
culturale, făcând inspecții în diferite părți și centre ale diecezei 
pentru a întări simțul religios al credincioșilor și a le trezi 
dragostea și interesul față de instituțiile bisericești și școlare. Tot 
protopopul Vasile Gan va propune într-o ședință a senatului 
bisericesc înfi ințarea unor cursuri de 2-3 luni vara, în scopul de 
trezi și dezvolta spiritul de misionari la preoți18.
14 Viitorul episcop Policarp Morușca al Americii.
15 Viitorul episcop Veniamin Nistor al Caransebeșului.
16 Protocolul Ședințelor plenare 1919, 1921, Procesul Verbal al ședinței 
din 22 august / 4 septembrie, pct 5, p. 3.
17 Ibidem, pct. 11, p. 9.
18 Protocolul ședințelor senatului bisericesc 1919, 1920, Procesul Verbal 
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Aproape la fi ecare ședință se raporta situația donațiilor 
pentru construcția Catedralei, numită noul Sion din metropola 
Ardealului (30 ianuarie 1920). S-a comunicat începerea activității 
Consistoriului către prefecți, arhierei și instituțiile conducătoare 
ale administrației (11 decembrie 1919).

Parcurgând documentele din această perioadă se poate observa 
calitatea extraordinară de conducător a președintelui Nicolae Ivan, 
fi ind consemnate toate etapele prin care a reușit să construiască 
Eparhia. De exemplu, în ședința plenară din 17 / 30 ianuarie 1920 
aduce la cunoștință că un binefăcător al Bisericii noastre, care 
deocamdată nu dorește să fi e numit, a făcut o donație de 700.000 
coroane și propune investiția acestui capital prin cumpărarea unei 
case unde se vor putea amenaja birourile, locuințele președintelui 
și a altor funcționari consistoriali. Din această donație s-a cumpărat 
casa din str. Iuliu Maniu nr. 31 cu 670.000 coroane19.
al ședinței din 13/26 august 1920.
19 Protocolul ședințelor senatului bisericesc 1919, 1920, Procesul Verbal 

Imobilul din str. Iuliu Maniu nr. 31
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Existau 50 parohii vacante la nivelul Eparhiei Clujului, 
datorită faptului că unii preoți renunțau la parohie și se angajau în 
administrația civilă sau în învățământ. De exemplu, Pr. Dr. Nicodim 
Cristea, candidat în anul 1921 la postul de protopop la Câmpeni este 
acuzat de Pr. Dr. Ioan Lupaș că a părăsit serviciul Bisericii20.

O problemă constantă întâlnită în ședințele plenare era pu-
blicarea pentru concurs a posturilor vacante de protopopi. Ale-
gerile se desfășurau conform Regulamentului pentru alegerile de 
protopop, prezentându-se ulterior și raportul privind introduce-
rea în funcție21.

După efectuarea primelor alegeri sinodale, în ședința din 
7/20 aprilie 1921 se ia act de rezultatul acestora și se decide 
convocarea Sinodului diecezan al Episcopiei Clujului în data 
de 8 mai 1921 (Duminica Tomii) și pentru a săvârși un act de 
eternizare a celui dintâi sinod diecezan al Episcopiei Clujului se 
decide ca la deschiderea sinodului toți membrii să se spovedească și 
să se cuminece, fapt care l-a săvârșit și cel dintâi sinod arhidiecezan 
deschis de marele Andrei22.

Se cuvine să consemnăm încă două momente de însemnătate 
deosebită: în ședința din 9 / 22 august 1921, se ia act de Înaltul 
Decret Regal nr. 3235 din 18 iulie 1921, prin care s-a promulgat 
Legea despre înfi ințarea Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului 
și apoi momentul din 15 / 28 septembrie 1921, când Consistoriul 
„ia cu plăcere act de alegerea Înalt prea cuvioșiei sale Nicolae 
Ivan ca episcop în sinodul electoral de azi”. După hirotonia întru 
episcop, în ședinţa din 20 decembrie 1921, Episcopul Nicolae Ivan 
aduce la cunoștinţa Consistoriului că în 19 decembrie s-a săvârșit 
din 23 martie / 5 aprilie 1920, p. 2.
20 Protocolul ședințelor plenare 1919, 1920, Procesul Verbal din 29 
decembrie / 11 ianuarie 1921, p. 10.
21 În perioada 1919-1921 au fost vacante posturile de protopopi la 
Câmpeni, Cetatea de Piatră (Târgu Lăpuș).
22 Protocolul ședințelor plenare 1921, Procesul Verbal al ședinţei din 
7/20 aprilie 1921, pct I, p. 2. 
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instalarea Sa în noua eparhie. Asesorul consistorial Grigorie 
Pletosu exprimă felicitări Preasfi nţiei Sale pentru încununarea 
unei munci îndelungate în folosul Bisericii. S-a hotărât emiterea 
unei circulare prin care preoţimea să fi e anunţată de instalarea 
Episcopului și se dispune pomenirea Preasfi nţiei Sale la slujbele 
religioase, conform normelor canonice23.

În aceeași ședinţă din 20 decembrie 1921, episcopul Nicolae 
Ivan aduce la cunoștinţă Consistoriului că Guvernul a aprobat 
suma de 1.500.000 lei pentru cumpărarea unei reședinţe episco-
pale și 1.500.000 lei pentru construcţia Catedralei.

Consistoriul Eparhial Cluj, în perioada 1919-1921, condus de 
Nicolae Ivan în calitatea de președinte, a desfășurat o misiune de 
execepţie pe două planuri: în primul rând în privinţa organizării 
instituţionale la nivel eparhial, protopopesc și parohial, iar în 
al doilea rând referitor la îndrumarea duhovnicească, dar și 
culturală a credincioșilor.

Președintele Nicolae Ivan, în toate demersurile pe care le-a 
iniţiat, a știut să argumenteze necesitatea ca Biserica să ţină 
pasul cu noile realităţi după momentul Marii Uniri din 1918 și 
permanent scotea în evidenţă faptul că Clujul este „metropola 
Ardealului”, că Eparhia Clujului este ctitoria lui Ștefan cel Mare și 
aici Biserica trebuie să propovăduiască lumina și cultura printre 
credincioși. 

 

23 Protocolul ședinţelor plenare 1921, Procesul Verbal din 20 decembrie 
1921, pct. nr. 1 și 2, pp. 1-2.
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ASESORUL NICOLAE IVAN
PREȘEDINTELE CONSISTORIULUI 

EPARHIAL CLUJ 

 Pr. Iustin TIRA

Când vorbim sau scriem despre istoria eparhiei Vadului, 
Feleacului și Clujului, la loc de frunte sunt și rămân două 
personalități ale ortodoxiei transilvane, care deși au trăit și au 
activat în epoci diferite, au avut un țel comun: Neamul românesc 
și Biserica străbună. Este vorba despre Mitropolitul ANDREI 
ȘAGUNA (1809-1873) și asesorul consistorial, iar apoi, Episcopul 
NICOLAE IVAN (1855-1936). 

Viaţa și lucrarea celor doi se constituie în adevărate pietre de 
temelie a reînfi inţatei eparhii a Vadului, Felelacului și Clujului. Marele 
mitropolit al românilor ortodocși din Transilvania, astăzi Sfântul 
Mitropolit Andrei Șaguna, și-a dorit o eparhie cu reședinţa la Cluj, 
iar asesorul Nicolae Ivan, după frământări și iniţiative zădarnicite 
aproape 50 de ani, de potrivnici ai Neamului și ortodoxiei, a adus la 
existenţă testamentul marelui mitropolit transilvan.

La împlinirea unui secol de la actul Sinodului arhidiecezan 
al Arhiepiscopiei Sibiului din 3/17 februarie 1919, prin care s-a 
decis activarea hotărârii nr. 67 a Congresului Naţional Bisericesc 
din 7/20 octombrie 1909, privind înfi inţarea unei episcopii cu 
sediul la Cluj, este datoria noastră morală să punem în lumină 
rolul hotărâtor pe care și l-a asumat în această lucrare asesorul 
(consilierul) Nicolae Ivan.

El este autorul și promotorul principal al întregii acţiuni.
Trebuie să spunem că demersul său a fost susţinut de către 
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toţi membri Consistoriului arhidiecezan, consistor format din 
personalităţi cu viziune pe termen lung în sfera vieţii biesericești 
ortodoxe din Transilvania. Acest adevăr rezultă din Actul nr. 2387 
din 3 / 17 februarie 1919, adresat de către Consitor Sinodului 
arhidiecezan, în care se spune: „Am insistat și insistăm pentru 
instituirea unui Consistor în Cluj, în frunte cu un asesor-vicar, 
care să conducă afacerile de organizare și de constituire defi nitivă 
[ a noii Episcopii]... Amânarea este în paguba Bisericii noastre și 
Sinodul, reprezentanţă legală, nu poate lipsi de la datoria de a face 
totul pentru binele și progresul Bisericii”1. 

Nicolae Ivan s-a născut la 17 mai 1855 „dintr-o familie de 
ţărani isteţi și osârduitori din Aciliul Sibiului, a’nvăţat la școala 
primară a satului natal; a trecut apoi la Liceul din Sibiu, după 
terminarea căruia a făcut teologia la institutul „Andreian”. Zestrea 
sufl etească moștenită de la părinţi și-a îmbogăţit-o în felul acesta 
cu tot ce a putut culege din înţelepciunea dascălilor și a cărţilor. 
Dascălul cel mai înţelept i-a fost însă viaţa, cu multele ei necazuri 
și biruinţele ei roditoare de tot mai nezăbavnice opinteli”2.

Refuzându-i-se o bursă pentru continuarea studiilor la o 
universitate din străinătate, a ales să intre în „universitatea vieţii”; 
mai întâi ca învăţător în Săliștea Sibiului (1877-1884). În 24 
februarie 1880 s-a căsătorit cu tânăra Maria Jech, fi ica notarului 
din Nocrich, Judeţul Sibiu, având ca naș de cununie pe asesorul 
consitorial Zaharia Boiu. În 26 octombrie 1880, a primit harul 
diaconiei prin punerea mâinilor mitropolitului Miron Romanul. 
Pe data de 26 octombrie 1884, de către același vrednic mitropolit 
este hirotonit întru preot și numit ca „spiritual și învăţător la 
Institutul de corecţiune din Aiud”3. Aici la Aiud i s-a încredinţat 
1 „Raport în cauza înfi inţării unei episcopii în Cluj” nr. Pres. 12 din 
25.II.1919, semnat de vicarul arhiepiscopesc Dr. Eusebiu Roșca și 
secrertariatul consistorial Dr. Oct. Costea. 
2 † Nicolae Colan, Medalioane, Tipografi a Eparhiei Ortodoxe, Cluj, 
19410, p. 22. 
3 Pr. Prof. Nicolae Vasiu și Pr. Prof. Ioan Bunea: Episcopul Nicolae 
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Ivan (1855-1936), ctitorul reânviatei eparhii a Vadului, Feleacului și 
Clujului. Studii și Documente, ediţia a II-a, îngrijită de pr. Iustin Tira, 
Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2015, pp. 44, 222, 225-226. 

Tânărul student Nicolae Ivan împreună cu fratele mai mare și soţia acestuia
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și responsabilitatea de catehet pentru elevii ortodocși din școlile 
maghiare din oraș ca și pe cea de preot pentru modesta comunitate 
ortodoxă din localitate. După 6 ani de misiune, în octombrie 1890 
Consitoriul arhidiecezan de la Sibiu îl cheamă și-l investește ca 
redactor al Telegrafului Român și catehet pentru școlile primare 
din Sibiu. După doar 3 ani de activitate în 1893, la dorinţa 
preoţilor este ales protopop al protopopiatului Alba Iuliei, iar din 
1895 i s-a încredinţat și administrarea protopopiatului Orăștie. În 
repsonsabilităţile pe care și le-a asumat, și-a îndeplinit atribuţiile 
cu conștinciozitate, cu talent și cu totală dăruire, transformându-
le într-o adevărată misiune de sufl et pentrru Neam și Biserică. 
Așa se explică atitudinea față de el a comunităților pe care le-a 
slujit. Deși activase ca învățător în Săliștea Sibiului doar 7 ani, 
la plecare, tânărul învățător Nicolae Ivan, „a fost sărbătorit de 
colegi, de prieteni și de fruntașii comunei, oferindu-i-se o medalie 
de aur cu inscripția „De la amicii din Săliște”. Cei care n-au putut 
participa la sărbătorire și-au manifestat simpatia prin scrisori și 
prin regretul de a nu-l mai avea cu ei”4.

La încetarea activității de preot – duhovnic al „Institutului 
de corecție”din Aiud, Consiliul de conducere al Institutului, din 
care făceau parte și un preot romano-catolic și unul reformat 
(viitorul episcop reformat din Cluj Dr. G. Bartok), îi consemnează 
meritele într-un proces – verbal special, acordându-i-se și un 
premiu în bani de 60 de fl orini din partea Ministerului de Justiție 
din Budapesta, pentru „zelul cauzei dovedit în timpul servit și ca 
recunoștință pentru atitudinea ireproșabilă”5.

Aceste performanțe sunt cu atât mai remarcabile cu cât ele 
vin și pe fondul unei drame personale, care pe cei mai mulți 
i-ar descumpăni. Este vorba despre moartea prematură a soţiei 

4 Pr. Prof. Nicolae Vasiu și Pr. Prof. Ioan Bunea, op. cit., p. 44;
5 Pr. Prof. Nicolae Vasiu și Pr. Prof. Ioan Bunea, op. cit., p. 46, 
228 și 229;



207

sale Maria, la doar 9 zile de la nașterea fi cei lor Veturia-Maria. 
Aceasta se întâmpla pe data de 24 februarie 1881. Despre acest 
moment, ceva mai târziu, avea să scrie următoarele: „De n-aș 
fi  avut această copilă, Dumnezeu știe ce s-ar fi  ales de mine. Ea 
m-a oțelit în puteri, dorul de a-i da ei creștere și de a-i asigura 
viitorul, m-a împins la lucru, la cruțare și la o viață cât se poate 
de modestă”6.

Activitatea și atitudinea lui Nicolae Ivan l-au făcut pe urmașul 
său în scaunul episcopal al Clujului, episcopul academician 
Nicolae Colan să spună: „În toate aceste slujbe și-a vădit frumoase 
însușirri de trezvie în judecarea lucrurilor și oamenilor și de 
neostenită hărnicie în buna îndrumare a trebilor bisericești”7.

„Trezvia” și „buna îndrumare a trebilor bisericești”, au 
fost observate, la vremea potrivită, de autoritatea superioară 
bisericească, respectiv Consistoriul arhidiecezan de la Sibiu 
și Mitropolitul Miron Romanul, care, în ședința plenară 
a Consistoriului din 12/24 mai 1897 l-au promovat în 
responsabilitatea de asesor (consilier) consistorial pentru sectorrul 
economic al arhiepiscopiei Sibiului, având ca principal obiectiv 
construirea Catedralei Mitropolitane8.

Pe lângă atribuțile consistoriale i s-a mai încredințat și 
responsabilitatea de profesor de religie pentru elevii ortodocși 
din clasele superioare ale Liceului de stat din Sibiu. Aici aveau 
să-i devină elevi: Octavian Goga (fi ul poetului Iosif Goga din 
Rășinari), Ioan Lupaș și Onisifor Ghibu, cei pe care i-a remarcat 
și pe care i-a sprijinit și pentru studiile universitare cu burse 
din partea Consistoriului, devenindu-i ceea ce astăzi am numi 
”fi i duhovnicești”. Mai târziu i-au devenit și i-au rămas, până la 
sfârșitul vieții lui, tinerii săi prieteni și colaboratori.

6 Pr. Prof. Nicolae Vasiu și Pr. Prof. Ioan Bunea, op. cit., p. 44;
7 † Nicolae Colan, op cit., p. 23;
8 Pr. Prof. Nicolae Vasiu și Pr. Prof. Ioan Bunea, op. cit., p. 255-
256;
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Așa se face că de numele asesorului Nicolae Ivan se leagă 
edifi carea Catedralei Mitropolitane din Sibiu, cel mai reprezentativ 
monument de arhitectură ortodoxă din Transilvania, construită 
între anii 1902-1906, în vremea păstoririi Mitropolitului Ioan 
Mețianu. Catedrala a fost visată de Marele Andrei Șaguna, dorită 
și de urmașul său Mitropolitul Miron Romanul (care cumpărase 
și un teren în str. Morii pentru amplasarea Catedralei, a unei 
reședințe mitropolitane și a unui Institut Teologic), dar realizată 
abia acum. De numele aceluiași asesor se leagă și constrirea 
noii Academii Andreiene, ca și achiziționarea altor proprietăți 
imobiliare pe seama arhiepiscopiei Sibiului, între care merită 
pomenit actualul Hotel Bulevard din Sibiu, atunci numită 
„casa Haberman”. Iată ce noteză Dr. Miron Cristea, episcopul 
Caransebeșului, pe o scrisoare primită de la Mitropolitul 
Ioan Mețianu: „Eu cu p. Nic. Ivan am cumpărat hotelul și casa 
Haberman, cea mai frumoasă din tot Sibiul, cu suma de 400.000 
cor. Pe ven. Zabor, fi ul lui H. l-am îndatorat a nu mai trata cu 
alții, decât dacă refuzăm noi. El ne-a răspuns: „Doară românii 
consumă berea mea.”Era un târg excelent. Pe locul gol am zidit 
hotelul. Azi face casa zeci de milioane, plus că-i cel mai frumos loc 
din Sibiu. Mitropolitul Meţianu a fost contra, dar am forţat contra 
lui și f. bun lucru am făcut. Miron”9. 

Administrarea efi cientă și onestă a burselor consistoriale 
ca și atragerea resurselor fi nanciare care să alimenteze fondurile 
pentru bursele școlare și cele pentru susținerea școlilor românești 
din Arhiepiscopie, au fost atribuțiile asesoruilui Nicolae Ivan în 
care a dat dovadă de un adevărat talent de fi nanțist. Așa se face 
că iscusința lui economico-fi nanciară era căutată chiar și de către 
instituțiile bancare ale vremii10. 
9 Dr. Antonie Plămădeală: Românii din Transilvania sub teroarea 
regimului dualist austro-ungar (1867-1918), după documente, acte și 
corespondențe, rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 1986, p. 305. 
10 Pr. Prof. Nicolae Vasiu și Pr. Prof. Ioan Bunea, op. cit., p. 63. 
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Nicolae Ivan, ca asesor consistorial la Sibiu
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La un moment dat, în vara anului 1912, se zvonea că ar intenționa 
să abandoneze funcția de asesor consistorial pentru un post de director 
al unei Bănci, ceea ce, de fapt nu intenționa să facă11.

Concomitent cu activitatea consistorială în care a slujit Biserica 
și Școala, asesorul Nicolae Ivan a fost o prezență cu prestanță și 
autoritate morală, cu soluții realiste și pe termen lung, și în sfera 
politicului românesc din Transilvania începutului de secol XX. 

Iată cum concretizează această lucrare, episcopul 
academician Nicolae Colan: „Tărâmurile politic, administrativ, 
economic și fi nanciar ale vieţii neamului încă i-au consumat o 
mare parte din preocupările, ostenelile și luptele lui. Fie că era 
în reprezentanţa judeţului Sibiu, ca trimis al Cercului Săliște, 
fi e că era în reprezentanţa judeţului Alba, ca trimis al Cercului 
Ighiu, fi e că era în Sfatul orașului Sibiu, ca trimis al Bisericii, 
sau aiurea, cuvântul protopopului sau asesorului Nicolae Ivan a 
răsunat pretutindeni cu căldură și cu îndrăzneală pentru apărarea 
drepturilor românești, a căror nesocotire din partea Sașilor sau a 
Ungurilor se’nchegase într’o păcătoasă tradiţie.

Spirit practic, ilustrul defunct a fost însă mai presus de toate 
un iscusit gospodar și-un chibzuit organizator de așezăminte.

Convins că numai o întărire economică și fi nanciară a 
neamului va da putinţa acestuia să poarte cu mai mulţi sorţi de 
izbândă crâncena luptă pentru libertatea lui culturală și naţională, 
Nicolae Ivan a organizat sau a condus cu pricepere o întreagă serie 
de așezăminte bancare românești.

Aceleiași cauze naţionale i-a închinat și o bună parte din bogata 
sa activitate publicistică, risipită prin coloanele foilor Telegraful 
Român, Tribuna, Gazeta Tran-silvaniei, Revista Orăștiei și Foaia 
Poporului ~ sau prin cele câteva broșuri pe care le-a scos la lumină, 
trimiţându-le la propoveduire în mijlocul naţiei românești”12 .

Această componentă a activităţii sale este pusă în lumină 
de istoricul Andreea Dăncilă Ineoan în studiul: „Nicolae Ivan și 

11 Pr. Prof. Nicolae Vasiu și Pr. Prof. Ioan Bunea, op. cit., p. 260. 
12 † Nicolae Colan, op. cit., pp. 23-24. 
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provocările politicului transilvănean de la începutul secolului 
XX”, publicat în revista Tabor, anul X, nr. 2,/februarie 2016, pag. 
74-85. 

Performanţele înregistrate, mai ales în sfera bisericească, 
în cei 22 de ani de asesor, îl așezau între personalităţile a căror 
cuvânt era ascultat în Cosnsistoriul arhidiecezan. Știa și el 
acest adevăr. Așa se face că propunerea pe care o face în 3/17 
februarie 1919 Consistoriului arhidiecezan, prin care solicită 
punerea în aplicare a hotărârii Congresului naţional bisericesc, 
luată în ședinţa din 7/20 octombrie 1909, privind înfi inţarea unei 
episcopii cu sediul la Cluj, a fost aprobată în unanimitate13. De 
precizat că și hotărârea din 7/20 octombrie 1909, a fost urmare a 
propunerii aceluiași asesor Nicolae Ivan.

În actul adresat Consitoriului arhidiecezan își motivează 
propunerea spunând, între altele: „Părţile din nordul arhidiecezei 
au fost copilul mașter [vitreg] al Bisericii noastre. Aici, rar, a pus 
piciorul un arhiepiscop, rar s-a văzut faţă bisreicească din clerul 
înalt să facă vizitaţii canonice. Aproape toate bisericile au fost 
sfi nţite de protopopi, aici sunt analfabeţi cei mai mulţi, școlile sunt 
neglijate, învăţători sunt puţini și prozelitismul aici a făcut cele 
mai mari ravagii. Ne-au luat alte confesiuni comune întregi, cu 
biserică și cu pământ cu tot, în contra [împotriva] legilor, și de ani 
de zile am fost împiedicaţi să zidim biserică în Săcelul Marmaţiei. 
Dacă am fi  avut un episcop sau cel puţin un vicar și un Consitor în 
acele părţi, altcum am sta cu moralitatea, cu disciplina, cu cultura 
poporului și în toate direcţiunile am fi  putut arăta progrese mai 
mulţămitoare.

Credincioșii noștri nu ar avea aspectul unei turme părăsite, 
totul ar avea o altă infăţișare, iar centrul Cluj ar avea azi un 
număr respectabil de intelectuali, tipografi a, o librărie, ziar care să 
13 Dr. Sebastian Stanca, consilier eparhial: Episcopia Ortodoxă 
Română a Vadului, Feleacului și Clujului , 1919-1929, Cluj, Tiparul 
Tipografi ei eparhiale ortodoxe române, 1930, pp. 25-27; Pr. Prof. 
Nicolae Vasiu și Pr. Prof. Ioan Bunea, op. cit., pp. 82-88. 
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răspândească cultura și lumina până ce acum, în zadar cauţi după 
un calendar românesc. Orice întârziere a rezolvării chestiunii e o 
pierdere pentru Biserica noastră; se impune deci să ne folosim de 
toate mijloacele legale pentru înfăptuirea Consistoriului, în frunte 
cu un vicar episcopesc, până ce se va putea alege episcopul . Azi 
sigur nu ne împiedică Guvernul să fecm ordine în Biserică ... Timp 
mai potrivit nu se poate decât ca acum să realizăm o veche dorinţăa 
poporului și clerului din părţile nordice, reclamată în sinoade și 
congrese de decenii”14. 

Consistoriul arhidiecezan a aprobat propunerea, fără 
nici o obiecţie sau adaos, hotărând trimiterea ei către Sinodul 
arhidiecezan pentru validare. Sinodul, în ședinţa din 17/30 
aprilie 1919, prin actul nr. 102, a aprobat constituirea unei 
comisii sinodale, formată din 6 membri ai Sinodului, dub 
președenţia unuia din cei 4 asesori consistoriali ai arhiepiscopiei. 
La propunerea deputatului Dr. Octavian Sglimbea a fost ales ca 
delegat consistorial și președinte al Comisiei, asesorul Nicolae 
Ivan. Pe data de 2 mai, la prima ședinţă a Comisiei Sinodale, 
Nicolae Ivan a completat comisia cu încă 6 membri (2 clerici și 4 
mireni) din teritoriul viitoarei eparhii a Clujului. O dată ce primul 
și cel mai important pas a fost făcut, ceilalţi s-au desfășurat în 
mod fi resc și ritm alert, după fi rea președintelui Comisiei. Aici 
trebuie evidenţiate și deschiderea și promptitudinea cu care au 
reacţionat cele două organisme de conducere ale Arhiepiscopiei 
Sibiului: Consistoriul arhidiecezan și Sinodul arhidiecezan, care, 
în ședinţele din 3 iunie 1919, respectiv 20 iulie 1919, am procedat 
la alegerea Consistoriului eparhial Cluj și a președintelui acestuia 
în persoana asesorului Nicolae Ivan15. Așa se face că la o jumătate 
de an de la propunerea lui Nicolae Ivan, își începea activitatea 
în Cluj, Consistoriul ortodox român. Pe data de 1 octombrie 
1919, Consistoriul își deschide sediul în Piaţa Unirii nr. 11, 
14 Dr. Sebastain Stanca, op.cit., p. 126; Pr. Prof. Nicolae Vasiu și 
Pr. Prof. Ioan Bunea, op. cit., p. 82-83. 
15 Pr. Prof. Nicolae Vasiu și Pr. Prof. Ioan Bunea, op. cit., p. 86. 
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unde închiriează un spaţiu pentru birouri și pentru locuinţa 
președintelui16. Consiliul Dirigent, Resortul Cultelor, prin 
actul nr. 23.321 din 16 decembrie 1919 „recunoaște exitenţa 
Consistoriului din Cluj”17.

Pentru asesorul Nicolae Ivan, între timp tuns în monahism 
la mănăstirea Hodoș-Bodrog și hirotesit protosincel (20 
sepetembrie 1919), începea drumul extrem de greu al construirii 
unei eparhii, cu toate componentele ei, pornind de la zero. Când 
a venit la Cluj ca președinte al Consistoriului ortodox român, la 
propriu „nu avea unde să-și plece capul”, iar anii vieţii îi arătau 
cifra 64.

Cu toate acestea, la doar 4 luni de la începutul activităţii 
Consistoriului, în cea de a treia ședinţă plenară, care a avut loc 
pe data de 17/ 30 ianuarie 1920, Nicolae Ivan informa plenul că 
a fost cumpărat primul imobil pe seama Consistoriului, imobil 
situat pe strada Iuliu Maniu nr. 31, unde se vor instala birourile 
funcţionarilor consistoriali și locuinţa președintelui18. Acesta 
a fost doar începutul înzestrării Consitoriului, iar mai târziu a 
Eparhiei cu imobile care formează și astăzi, patriomoniul de care 
ne folosim. I-au urmat altele, între care amintim cele situate pe: 
strada Iuliu Maniu nr. 36-38, strada Iașilor nr. 14, Piaţa Cuza 
Vodă (astăzi Avram Iancu) nr. 2 și un imobil pe strada Horea.

Sigur aceasta a fost preocuparea lui Nicolae Ivan pentru 
baza materială de care avea nevoie noua eparhie pe care o 
organiza Consistoriul ortodox de la Cluj. Lucrările de organizare 
a noii eparhii au fost în atenţia președintelui Consistoriului 
și a iluștrilor săi colaboratori, personalităţi care au rămas 
în istoria Bisericii transilvane: Dr. Sebastain Stanca, Pompei 
Morușca (viitorul episcop Policarp Morușca al românilor din 
America) și Virgil Nistor (viitorul episcop Veniamin Nistor al 
Caransebeșului). Experiența din administrația bisericească ca 
16 Pr. Prof. Nicolae Vasiu și Pr. Prof. Ioan Bunea, op. cit., p. 87. 
17 Dr. Sebastian Stanca, op.cit., p. 34. 
18 Dr. Sebastian Stanca, op.cit., pag. 34. 
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și talentul și priceperea probate în Consistoriul arhidiecezan de 
la Sibiu, au fost hotărâtoare pentru reușita misiunii pe care și-a 
asumat-o Nicolae Ivan la Cluj.

Cu deplină îndreptățire, ilustrul dascăl de teologie, părintele 
Ioan Zăgrean, „contemporan mult mai tânăr cu Nicolae Ivan”, 
sintetizează viaţa și activitatea lui Nicolae Ivan astfel: „peste orice 
atribute sau caracterizări ce i s-ar putea face, se poate spune că el 
în întreaga sa viaţă a fost omul faptei, de aceea, indiferent ce s-a 
scris sau se va scrie despre el, cele mai bune mărturii care vorbesc și 
vor vorbi și generaţiilor viitoare despre el, sunt marile lui înfăptuiri, 
care îi vor păstra numele peste veacuri”19.

„Bune mărturii” care vorbesc și astăzi despre Nicolae Ivan, 
au rămas în cele două eparhii, cea a Sibiului și cea a Clujului (a 
cărei ctitor este), în care, vreme de aproape șase decenii, a trăit, a 
lucrat, a luptat și de cele mai multe ori a și biruit. 

 

19 Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean: „Prezenţa episcopului Nicolae 
Ivan în problemele vremii”, în volumul: Episcopul Nicolae Ivan (1855-
1936), ctitorul reînviatei eparhii a Vadului, Feleacului și Clujului. Studii 
și Documente, Editura Renașterea, 2015, ediţia a II-a, p. 215. 
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EPISCOPUL VENIAMIN (VIRGIL) NISTOR, 
MĂRTURIE ȘI DĂRUIRE

Arhim. Lector Univ. Dr. Benedict VESA

„Nu greșalele lui l-au răsturnat, 
ci faptele cele mari.”

(Mihail Kogălniceanu)

Episcopul Veniamin Nistor s-a născut în 10 februarie 1866, 
în comuna Araci (jud. Covasna), fi ind botezat cu numele Virgil. 
După terminarea claselor primare în satul său, a urmat liceul 
„Andrei Șaguna” din Brașov, apoi Institutul Teologic Andrean din 
Sibiu. În anul 1913 este hirotonit ca preot celibatar de Mitropolitul 
Ioan Mețianu și angajat la arhiepiscopie. Între 1914-1915 este 
duhovnic la Seminarul „Nifon” din București, iar între 1915-1918 
este numit preot militar, având gradul de căpitan. După înfi ințarea 
Episcopiei Clujului (1920), Virgil Nistor devine secretar, însă ocupă 
această funcție doar doi ani, motivul demisiei fi ind boala. Între 
1922-1941, se va perinda prin mai multe funcții administrative în 
cadrul Arhiepiscopiei Sibiului. În ziua 7 aprilie 1940 a fost tuns 
în monahism la Mănăstirea Căldărușani, primind numele de 
Veniamin, iar în 17 iunie, același an, va fi  hirotesit arhimandrit. 
În 1941 a fost ales episcop al Caransebeșului, funcție pe care a 
ocupat-o până în 1948, când puterea comunistă a desfi ințat scaunul 
episcopal. După acest tragic eveniment, a fost numit stareț (între 
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1949-1963) al mănăstirii Sfânta Treime (Catedrala Reîntregirii din 
Alba-Iulia)1.

Activitatea sa în fruntea eparhiei Caransebeșului a urmat 
aceleași linii ca cea a Episcopului Nicolae Ivan, ceea ce arată infl uența 
pe care acesta a avut-o asupra tânărului său secretar în răstimp de 
doar un an. De aceea, în cele ce vor urma vom prezenta succint ac-
tivitatea sa axându-ne pe susținerea învățământului teologic, mi-
siunea în rândul preoților și credincioșilor, proiecte fi lantropice și 
culturale. 

1 Ioan L c tu u, „Note etnografi ce și folclorice ale episcopului 
Veniamin Nistor privind localitatea Araci”, Angvstia 2 (1997), 
pp. 67-68.

Preotul militar (căpitan) Virgil Nistor (1915)
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Problemele au apărut imediat după instalarea sa, el trebuind 
să lupte pentru ca școala teologică să nu fi e desfi ințată prin 
Decretul lege nr. 368 / 23 din mai 1942. Astfel că, în Adunarea 
generală a Asociaţiei clerului Andrei Șaguna – secţia Caransebeș, 
Veniamin Nistor lansează o moţiune pentru nedesfi inţarea 
Academiei, problemă reluată și la cuvântarea de deschidere a 
Adunării eparhiale din 23 mai 19432. Pentru sporirea culturii 
teologice, episcopul editează revista Altarul Banatului (1944), 
care se adaugă la celelalte două reviste deja existente, Foaia 
Diecezană și Calendarul Românului.
2 ,,Foaia Diecezană”, nr. 48 / 1942, pp. 1-3 și nr. 21-22/1943, p. 1.

Pr. Virgil Nistor, consilier arhiepiscopesc, cu mama sa, 
Elena (1934)
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În ceea ce privește activitatea fi lantropică, pentru a organiza 
posibilităţile de asistenţă socială, a pus bazele unui ,,Fond de 
binefacere” și a renunţat la taxele de la dispense și sfi nţiri pentru 
a le oferi săracilor. A trimis o circulară tuturor ofi ciilor parohiale, 
îndemnându-le să înfi inţeze în fi ecare parohie un ,,Fond al 
milelor”, dând dispoziţii speciale pentru ajutorarea văduvelor 
răniţilor, orfanilor de război. De exemplu, apelul nr. 464-B / 1942 
pentru colectarea îmbrăcămintei călduroase necesare ostașilor 
care luptă pe front; nr. 5813-B / 1942 colectă în bani pentru 
familiile ostașilor de pe front; nr. 6887-B / 1943 ordin circular 
pentru compunerea Tabloului orfanilor de război; nr. 3066-B / 
1944 îndemn la danii pentru bolnavii și răniţii din spitale; nr. 
5065-B / 1945 întărirea asistenţei sociale la orfani prin întocmirea 
unei condici speciale pentru fi ecare orfan.3

La fel ca în cazul lui Nicolae Ivan, dorința cea mai mare 
a episcopului Veniamin Nistor era să ridice o catedrală, motiv 
pentru care pune bazele Fondului Veniamin Nistor. În acest 
fond și-a donat toate economiile făcute înainte de a fi  episcop4. 
Un alt gând al ierarhului a fost zidirea unei noi clădiri pentru 
Academia Teologică și a internatului ei, „întrucât cea mai veche 
școală cu caracter superior din Banat era adăpostită într-un local 
necorespunzător5”. Tot el a înfi inţat Liceul de fete, școală pe care a 
și susținut-o economic pe toată durata păstoririi6.

Pe tărâm misionar remarcăm activitățile întreprinse cu 
preoții, credincioșii și, în special pe cele cu tinerii. Cu preoțimea a 
ținut contactul prin circulare, vizite canonice, cercuri și conferințe 
preoțești. Ca teme ale circularelor, amintim: administrarea 
Sfi ntei Taine a Mărturisirii și Cuminecăturii, reglementarea 
3 ,,Foaia diecezană”, nr. 33 / 1942, p. 7; nr. 42 / 1942, p. 8; nr. 50 / 
1943, p. 6; nr. 23 / 1944, p. 7; nr. 44-45 / 1945, p. 7.
4 Ibidem, p. 52. 
5 ,,Foaia diecezană”, nr. 20 / 1943, p. 4.
6 Iacob Cre u, ,,Ierarhul nostru”, în Altarul Banatului, nr. 
1-6/1946,, p. 58. 
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vieţii creștine în timpul postului, organizarea asistenței sociale, 
culturalizarea poporului, pastoraţia individuală, vizitele și fi șele 
pastorale, ziarul pastoral, colportajul, școala de Duminică7. Cu 
ocazia primei conferințe protopopești de la sediul episcopiei, 
Veniamin Nistor a spus: ,,Conducătorul sufl etesc trebuie să fi e 
7 ,,Foaia Diecezană”, nr. 6 din 9 februarie 1942, p. 8; nr. 25 din 10 
iulie 1942, p. 7; nr. 42 din 17 octombrie 1943, p. 7.

Episcopul Veniamin Nistor (1947)
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pildă vie de virtute ... să fi e pregătit prin meditaţii și rugăciune, 
prin citirea zilnică a Sfi ntei Scripturi, prin împrospătarea 
metodelor și a muncii pastorale pe baza lecturii continue a cărţilor 
teologice. În munca lui să se sprijine pe societățile religioase, 
Sfântul Gheorghe și Oastea Domnului. Cu ajutorul preoteselor, 
care trebuie să stea în serviciul aceleiași frumoase cauze se pot 
îndruma femeile, organizându-se reuniuni de femei, societăţi 
ortodoxe etc. Protopopii, desigur, mai mult decât oricare preot, 
cunoscând și îndeplinind cei dintâi poruncile, vor veghea cu 
stricteţe ca preoţii să fi e activi”8. 

Activitățile lui cu preoții nu s-au oprit aici. Episcopul 
a purtat multe consfătuiri cu preoţii din orașul de reședinţă 
și din localităţile eparhiei, cu care a dezbătut problemele de 
autopastoraţie și de pastoraţie colectivă și individuală. Preoții 
nou hirotoniți erau reţinuţi la masa ierarhului pentru a le da 
ultimele sfaturi înainte de începerea activității în parohie9. Pentru 
cunoașterea eparhiei, pleacă pe la parohii, fi e în vizite canonice 
solemne, în duminici și sărbători, fi e peste zi de săptămână, fără 
primiri fastuoase, cu o modestie rară, necruţând nici timp și nici 
oboseală, în dorinţa sinceră de a cunoaște preoţii și credincioșii. 
A vizitat bisericile, școlile primare și secundare, asistând și la 
lecţii, atât la orașe cât și la sate, căminele culturale, a vizitat pe 
fruntașii bisericii, epitropi și oameni de bine.

 Datorită situaţiei grele în care se afl a România în anul 1940 
(cotropirea Basarabiei și Bucovinei, cedarea unei părţi din Ardeal, 
cutremurul de pământ), era o necesitate stringentă ca ierarhii 
să se implice deplin în ajutorarea și povățuirea credincioșilor. 
De aceea, la o săptămână după instalare, Episcopul Veniamin 
împreună cu zece preoţi din eparhie, participă la misiunea 
organizată de Mitropolitul Nicolae al Ardealului printre românii 
din Basarabia și Transnistria, grav prigoniți de comuniștii ruși. 
În răstimp de doar trei săptămâni au fost cercetate peste 600 
8 ,,Foaia Diecezană”, nr.3 din 18 ianuarie 1942, p.2.
9 ,,Foaia Diecezană”, nr. 40-41 / 1945 p. 6. 
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comune, săvârșindu-se Sfânta Liturghie, parastase pentru eroi, 
botezuri și alte slujbe10.

După cum am spus mai sus, Veniamin Nistor a purtat o 
grijă deosebită tinerilor, de aceea a vizitat consecvent școlile din 
sate și orașe. Cu aceste prilejuri a vorbit cu elevii și cu profesorii, 
le-a oferit sfaturi, ajutor, și a organizat activități pentru ca aceștia 
să cunoască mai bine Biserica din care făceau parte. S-au făcut 
concursuri interșcolare, cu teme ce tratau probleme actuale ale 
Ortodoxiei, cele mai bune lucrări urmând a fi  premiate.

Însă toate aceste activități rodnice au luat sfârșit o dată cu 
venirea la putere a Partidului Comunist. Ca acuze împotriva 
eparhiei Caransebeșului s-au adus cele de colaborare și susţinere 
a rezistenţei anticomuniste din Munţii Banatului, iar episcopului 
Veniamin Nistor i s-au adus învinuiri de colaborare cu 
„inamicul”. Invocând aceste motive, Episcopia Caransebe șului a 
fost desfi inţată în 1949 și contopită cu Arhiepiscopia Timișoarei 
din cadrul Mitropoliei Banatului. Episcopul Veniamin Nistor 
a fost nevoit să se retragă la Alba Iulia, unde a fost stareț al 
Mănăstirii Sfânta Treime (Catedrala Reîntregirii). S-a stins din 
viață la 5 februarie 1963, în vârstă de 77 ani, fi ind înmormântat 
lângă Schitul Sf. Ioan Botezătorul din Alba lulia (acum Schitul 
„Sfântul Lazăr”)11.

Observăm deci că activitatea episcopului Veniamin Nistor a 
fost bogată atât pe plan misionar, cât și pe cel cultural și fi lantropic. 
Conferințele preoțești, întâlnirile private cu noii slujitori, vizitele 
canonice, activitățile cu tinerii, investițiile pe tărâm fi lantropic, 
catehezele, sunt frânturi ce amintesc de activitățile întreprinse de 
episcopul Nicolae Ivan în Cluj, activități pe care urmașii lui le-au 
continuat.
10 Actele Adunării eparhiale a Eparhiei ortodoxe române a 
Caransebeşului, Caransebeş, 1942, p. 54.
11 Ioan L c tu u, „Note etnografi ce și folclorice ale episcopului 
Veniamin Nistor privind localitatea Araci”, p. 67.
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Dedicăm acest scurt material celui care a fost, deși pentru 
scurt timp, mâna dreaptă a Episcopului Nicolae Ivan al Clujului, 
în primii ani și cei mai grei după sosirea sa la Cluj. Se știe că o 
lucrare de anvergură are nevoie de un lider, dar se face în echipă, 
iar unul dintre apropiații liderului este secretarul său. De aceea, 
omagiindu-l pe vrednicul Episcop Nicolae Ivan la 100 de ani de 
la venirea sa în metropola Transilvaniei, îi omagiem și pe cei 
care l-au însoțit în misiunea sa excepțională. De data aceasta pe 
secretarul său, preotul Virgil Nistor, mai târziu harnicul Episcop 
Veniamin al Caransebeșului.

Mormântul episcopului Veniamin Nistor, 
mănăstirea „Sfântul Lazăr” (fostă „Sfântul Ioan 

Botezătorul”) – Alba-Iulia
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POMPEI POLICARP MORUȘCA – „EPISCOPUL 
PRIBEAG DEPRINS  CU SIMPLITATEA 

ȘI SĂRĂCIA”
Medalion Biografi c

(20 martie 1883- 26 octombrie 1958)

Pr. Lect. Univ. Dr. Răzvan PERȘA

Pompei Morușca s-a născut la data de 20 martie 1883 în comu-
na Cristești1, Dealul Geoagiului, județul Alba în familia preotului 
Ioan și Ana Morușca2, bunicii din partea ambilor părinți fi ind, de 
asemenea, preoți3. În anul 1887, Preotul Ioan Morușca a fost transfe-
rat în satul Craiva4, localitatea în care Pompei Morușca își va petrece 
copilăria, dar, după cum vom vedea, și o parte din bătrânețe. Familia 
Morușca a avut șase copii: Pompei, Ana, Matei5, Remus, Adrian și 
1 „Arhimandritul Policarp Morușca. Date personale”, Sfânta Mănăstire 
Hodoș Bodrog, nr. 15 / 1935 apud: Aurel Sasu, Cazul Policarp 
Morușca: o cronologie a faptelor, Limes, Cluj-Napoca, 2002, pp. 15-17.
2 A. Sasu, Cazul Policarp Morușca, p. 8; Mircea Păcurariu, Dicționarul 
teologilor români, 2, Editura Enciclopedică, București, 2002, p. 314.
3 Nichifor Todor, „Episcopul Policarp Morușca – 100 de ani de la 
naștere”, în: Mitropolia Ardealului, 3-4 (1983), p. 225.
4 Gabriel Gârdan, „Un arhiereu în afara memoriei. Policarp Morușca”, 
în: Renașterea, nr. 3 / 2003, p. 8; Emilia Hîrbea, Pompei Policarp Morușca: 
(1883-1958) iubirea ca năpastă biobibliografi e, s.n., Sibiu, 2011, p. 105.
5 Matei Morușca, (n. 19 februarie 1890 – d. 16 ianuarie 1979) a slujit 
inițial ca preot în parohia Șeica Mică, Sibiu, după care a fost numit 
învățător în Presaca Ampoiului, județul Alba. A fost delegat al cercului 
elector Reuniunea învățătorilor greco-ortodocși Abrud la Adunarea 
Constituantă a poporului Român din Ardeal și Ungaria, Muzeul 
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Lucreția, mulți dintre ei slujind 
Biserica Ortodoxă timp de de-
cenii6. Tânărul Pompei a urmat 
școala primară în Ighiu și la 
Alba-Iulia, iar studiile medii la 
Gimnaziul maghiar din Alba-
Iulia și la Gimnaziul românesc 
din Blaj, obținând atestatul de 
maturitate/ bacalaureat nr. 27 / 
19027. Între anii 1902-1905, tâ-
nărul Pompei Morușca a studiat 
la Institutul teologic-pedagogic 
„Andreian” din Sibiu, unde a 
obținut „Absolutorul în teologi-
ei, N. 672 / 1904 / 5”, iar în 1905 
atestatul de califi care preoțească 
(N. 5844 / 905). 

După absolvire, este de-
semnat învățător prin decrete-

le de învățător pentru localitățile Sebeșul săsesc, între 1905-1906 
(decretul N. 7461 / Scol / 905), în Ludoș, între anii 1906-1907 (de-
cretul N. 9100 / 1906) și în Pâclișa, între anii 1907-1908, prin de-
cretul N. 11243 / 9078. 

La data de 8 / 21 iunie 1908, la vârsta de 25 de ani, Pompei 
Morușca s-a căsătorit cu Mărioara Bălan, sora viitorului mitropolit 

Național al Unirii Alba Iulia. Colecția documente, Documentele 
Unirii, vol. II, f. 43. 
6 Remus Grama, Policarp Morușca, primul episcop al românilor din 
America - scrisori din captivitate: tragedia despărţirii bisericești a românilor 
din America, coll. Biblioteca ortodoxă 25, Eikon, Cluj-Napoca, 2004, p. 12.
7 Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, act. 84 / 
1928 din 2 decembrie 1928, f. 2.
8 Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, act. 84 / 
1928 din 2 decembrie 1928, f. 2.
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Nicolae Bălan și fi ica preotului Vasile Bălan din Blașfalăul de Sus 
(Bistrița-Năsăud)9, având ca naș de cununie pe Nicolae Ivan, pe 
atunci asesor consistorial la Mitropolia Ardealului,primind taina 
cununiei în parohia Blașfalăul de Sus, slujba fi ind ofi ciată de către 
protopopul Năsăudului, Grigore Pletosu10. La data de 19 iunie / 2 
iulie 1908 a fost hirotonit preot de către Mitropolitul Ioan Mețianul, 
pentru parohia Șeica Mare11, urmând ca din data de 19 iulie să 

9 „Extras din Registrul de cununii al parohiei Blașfalăul de Sus”, apud: 
R. Grama, Policarp Morușca, primul episcop al românilor din America 
- scrisori din captivitate, p. 15.
10 Despre Grigore Pletosul, a se vedea: Iuliu-Marius Morariu, Restitutio 
Grigore Pletosu, Eikon / Renașterea, Cluj-Napoca, 2014; Dan-Marius 
Goga, Părintele protopop Grigore Pletosu (1848-1934) – profesor, teolog și 
cărturar ortodox transilvănean. Teză de doctorat. Coordonator: pr. prof. univ. 
dr. Alexandru Moraru, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2016.
11 Conform certifi catului de hirotonie din 19 iunie 1908, nr. 10692 / 
924. Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, act. 84 
/ 1928 din 2 decembrie 1928, f. 2.

Episcopul Policarp Morușca  în misiune la Ismail
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ocupe acest post, fi ind instalat în parohie12, unde activează pe 
tărâm misionar-pastoral până la intrarea sa în serviciul Consiliului 
Dirigent la data de 1 Martie 1919. 

În anul 1913 numele său poate fi  găsit pe listele Asociației pentru 
literatură română și cultura poporului român, Despărțământul 
Mediaș, ca membru ordinar, unde a și activat pentru un timp13. 

Între 1917-1918, preotul Pompei Morușca avea să fi e mobilizat 
pe front ca preot militar (confesor militar)14, perioadă în care 
relațiile cu soția sa Mărioara Morușca, deportată din 5/28 august 
1916 până la 10 mai 1917 în Ungaria vestică, la Rust, Șopron15, se 
răcesc, ceea ce a dus în fi nal la divorțul acestora în anul 1922. 

La data de 1 martie 1919 este numit exactor, și apoi, susținând 
examenul de contabilitate de stat, ocupă postul de consilier de 
conturi la Resortul de culte și instrucție al Consiliului Dirigent din 
Sibiude la data de 16 iunie 191916, care își desfășura activitatea sub 
12 Conform dovezii de introducere în ofi ciu, ca paroh în Șeica-Mare la 
19 iulie 1908; Nr. 13.966 / VI. / 1908; Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, 
grupa III, Dosar 9, 1928, act. 84 / 1928 din 2 decembrie 1928, f. 2.
13 Transilvania. Revista Asociațiunii pentru literatura română și cultura 
poporului român, Nr. 4-5, Iulie-Octombrie (1913), p. 231
14 M. Păcurariu, Dicționarul teologilor români, p. 314; R. Grama, 
Policarp Morușca, primul episcop al românilor din America – scrisori 
din captivitate, p. 15; Gabriel Gârdan, Episcopia Ortodoxă Română din 
America – parte a ortodoxiei americane, Presa Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca, 2007, p. 232.
15 Mircea Păcurariu, Politica statului ungar față de biserica 
românească din Transilvania în perioada dualismului (1867-1918), 
Editura Institutului Biblic, București, 1986, p. 197. O descriere a acestor 
evenimente este realizată de către: Pr. Grigore N. Popescu, Preoțimea 
română și întregirea neamului, vol. II, Tipografi a Vremea, 1940, pP. 91-
92 și Radu Șerban, „Prolog la Unire. Deportații din Rust”, în: Vatra 
Veche, anul X, nr. 9 (117), septembrie 2018, pp. 42-45.
16 „Numirea de exactor și apoi consilier de conturi la Resortul de 
culte și instrucție al Consiliului Dirigent, pe ziua de 1 martie 1919 N. 
13/919, respective N. 141 preș. 1919, cu care am fost numit defi nitiv 
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coordonarea lui Vasile Goldiș. Ca urmare a mutării Consiliului 
Dirigent de la Sibiu la Cluj și a deciziei Adunării Mitropolitane de 
la Sibiu de reînfi ințare a Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, 
având ca președinte al Consistoriului Eparhial pe asesorul Nicolae 
Ivan, nașul de cununie al lui Pompei Morușca, acesta din urmă 
părăsește Sibiul și se mută la Cluj. Deși, perioada de viață și 
activitate ulterioară a preotului Pompei Morușca a fost analizată în 
cercetarea teologică și istorică actuală în mai multe studii, articole, 
monografi i și lucrări de specialitate, totuși, activitatea sa imediat 
după Marea Unire și contribuția sa la reînfi ințarea episcopiei 
Vadului, Feleacului și Clujului17 au fost trecute cu vederea18.

Preotul Pompei Morușca a fost ales la data de 7 / 20 iulie 
1919 ca asesor consistorial onorar al Consistoriului nou-înfi ințatei 

după depunerea examenului de contabilitate de stat N. 40 / 919. În 
acest serviciu am stat până la 30 august 1920 cf. N. 638 / 920”Arhiva 
Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, act. 84 / 1928 din 2 
decembrie 1928, f. 2.
17 Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului avea să fi e reînfi ințată statutar 
la data de 18 iulie 1921, prin Înaltul Decret Regal Nr. 3235, legea de 
reînfi ințare a vechii Episcopii, cu teritoriul canonic stabilit de către 
Congresul Național Bisericesc al Mitropoliei din Transilvania, Banat, 
Crișana, Maramureș, cu titulatura: „Episcopia ortodoxă română 
a Vadului, Feleacului și Clujului”, cu reședința în Cluj. cf. Arhiva 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Clasa II, Dosar 3, 1919, 
act. 2098, din 27 VII 1921.
18 Pr. Remus Grama nu dedică acestei perioade decât un singur pasaj. 
R. Grama, Policarp Morușca, primul episcop al românilor din America - 
scrisori din captivitate, p. 16. Aurel Sasu, în lucrările sale, doar menționează 
perioada clujeană, fără a o detalia: Policarp Morușca, Drumul vieţii, 
ediție de Aurel Sasu, Editura Atos, Atos, București, 2001, p. 10; A. Sasu, 
Cazul Policarp Morușca, p. 10. Aceleași scurte precizări pot fi  găsite la: 
Gabriel-Viorel Gârdan, „Policarp Morușca, primul Episcop al românilor 
ortodocși din America”, în: Studia Universitatis Babes-Bolyai – Th eologia 
Orthodoxa, XLVII, 1-2 (2002), p. 230; G. Gârdan, Episcopia Ortodoxă 
Română din America – parte a ortodoxiei americane, pp. 232-233.



228

dieceze a Clujului, începându-și activitatea ca salariat doar din 15 
august 1919, iar de la data de 1 septembrie 1920 până la data de 1 
octombrie 1920 a fost ales asesor referent epitropesc al aceleiași 
eparhii19. Activitatea preotului Pompei Morușca la Cluj s-a 
dezvoltat pe mai multe paliere: pastoral, misionar-educațional și 
administrativ-disciplinar.

În ceea ce privește contribuția pastorală și misionar-
educațională, documentele de arhivă ne arată o rodnică activitate 
a preotului Morușca la școlile și bisericile clujene. La începutul 
19 „Ales asesor consistorial în Consistoriul de la Cluj, la 7 / 20 iulie 1919, nr. 
1 / 1919; cu data de 1 septembrie 1920, N. 2492 / Ep.1920 am fost ales asesor 
referent până la 1 octombrie 1920” în: Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, 
grupa III, Dosar 9, 1928, act. 84 / 1928 din 2 decembrie 1928, f. 2. „Alegerea 
de asesor consistorial onorar și senatul epitropesc al diecezei Clujului, Nr. 
1/1919 Preș; Decretul de asesor referent epitropesc la același Consistoriu pe 
ziua de 1 septembrie 1920 Nr. 2492 Epitr. 1920”, în: Arhiva Arhiepiscopiei 
Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, Coala A a arhimandritului Policarp 
P. Morușca din parohia Zădărlac, din protopopiatul Vinga, Eparhia 
Aradului. La data de 24 octombrie 1946, Policarp Morușca primește un 
certifi cat ofi cial din partea Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului în 
care se precizează: „Certifi cat ofi cios, se certifi că ofi cios din partea noastră 
că P.S. Sa Episcopul Policarp Morușca, începând cu data de 15 august 
1919 până la data de 1 noiembrie 1920 a funcționat ca consilier referent 
epitropesc la Episcopia ortodoxă română din Cluj. Drept ce am eliberat 
prezentul certifi cat ofi cios pentru justifi carea continuității în serviciu. A 
primit următorul salar lunar: 15 nov. -1 dec. 1919 250 Cor. de la 1 dec 
– 1 ian. 1920 500 Cor. iar de la 1 ian. 1920 până la 1 nov. 1920 câte 800 
de cor. lunar”, cf. Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, 
Clasa V, Dosar 82, 1920, act. 5745 din 24 IX 1946. De asemenea, Episcopul 
Policarp mai solicită un certifi cat în data de 8 decembrie 1948: „Vă rog, 
Prea Sfi nțite să binevoiți a dispune să mi se extradea acest certifi cat de 
serviciu în calitate de asesor consistorial referent epitropesc al Eparhiei ort. 
rom. a Clujului de la 15 august 1919 până la 30 septembrie 1920, cu salar 
lunar de bază lei 2200 și cu reținerile cuvenite pentru Casa Generală de 
Pensii”, în: Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Clasa V, 
Dosar 82, 1920, act. 6303 din 8 decembrie 1948.
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anului școlar 1920, Pompei Morușca ofi ciază slujba de Te Deum 
la trei școli: Școala Civilă din Cluj, unde ține o alocuțiune și unde 
solicită instituirea unui catehet pentru predarea religiei, la Școala 
de Fete „Regina Maria”, ținând și aici

„o cuvântare amplă despre școală, ca mijloc de cultură și 
educație, comparând-o cu o grădină, în care grădinari iscusiți 
îngrijesc de creșterea plantelor: fl ori și pomi, care în grădina 
școlii sunt elevele, trebuind să se supună regulilor stabilite de 
grădinari. În aceeași legătură am spus apoi că, precum pe lângă 
toată îngrijirea plantelor mai au nevoie de un razim ca să nu fi e 
înfrânte de furtuni, tot așa cultura și educația au nevoie de un 
razim sigur ca să nu rătăcească după curentul vremilor și acest 
razim este credința religioasă, dobândită prin învățământul 
religios, fără de care cultura externă e o spoială, pentru că 
numai prin învățământul religios dobândește credința un 
conținut, morala o bază, viața un ideal și îndrumare adevărată. 
Arătând totodată raportul de armonie ce este făcut între 
studiile ce dezvoltă spiritul critic, libertatea de gândire și între 
învățământul religiunii, care vine de la o autoritate nediscutabilă 
și are menirea de a deda pe om la supunere și conformarea unei 
legi statornice, legea binelui, a cărei aplicare trebuie să o înceapă 
de la sine, prin informare”20. 

De asemenea, o altă slujbă de Te Deum a fost făcută la 
liceul de băieți „Gheorghe Barițiu”, unde a ținut o cuvântare cu 
aceeași tematică. La toate aceste școli, preotul Morușca a arătat 
importanța existenței unui spațiu în interiorul școlilor în care să 
se țină anumite slujbe și rugăciuni21 pentru elevi și profesori. 
20 Raport al Preotului Pompei Morușca cu privire la activitatea 
pentru începutul anului școlar, în: Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului și Clujului, Clasa III, Dosar 276, 1920, act. 2540 din 
17/30/IX 1920, f. 1.
21 Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Clasa III, 
Dosar 276, 1920, act. 2540 din 17/30/IX 1920, f. 2. De asemenea, 
Preotul Pompei Morușca este delegat și la alte evenimente misionar-
educaționale, precum deschiderea cursurilor Școlii Superioare 
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Contribuția preotului Pompei Morușca la organizarea 
administrativă a reînfi ințatei eparhii a Vadului, Feleacului și 
Clujului este certifi cată, de asemenea, de documentele de arhivă. 
Într-un raport din 6 martie 1920, asesorul referent epitropesc 
Pompei Morușca evidenția contribuția sa pe anul 1919 și 1920: 

„Voi aminti numai câteva lucruri mai de seamă: Proiectul 
arondării cercurilor electorale22, bugetul Consistoriului 
pe 1920, Conspectul preoțimii pe sem. I. 920, proiectul de 
dotație a clerului parohial și funcționarilor din administrația 
bisericească cu motivarea aparținătoare, gruparea datelor 
personale ale preoțimii într-un tablou, lucrare neterminată 
încă, apoi singur am scris aproape în întregime nr. 2-3 al 
Gazetei Bisericești și am pregătit materialul pentru Nr. 4”23.

În decursul activității sale la Consistoriul din Cluj, preotul 
Pompei Morușca este trimis în anumite parohii pentru a face 
investigații în procese disciplinare24. Anchetele sale canonice, foarte 
Române de Comerț, înfi ințate în 1920. Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului și Clujului, Clasa III, Dosar 276, 1920, act. 2539 din 17/30/
IX 1920, f. 2.
22 Acest proiect amplu al lui Pompei Morușca avea în vedere împărțirea 
întregii eparhii în 20 de cercuri. Pentru fi ecare cerc, preotul Morușca a 
realizat un tabel elaborat cu numărul de parohii, numărul de persoane 
din fi ecare parohie cu anexarea numărului de persoane din jurisdicția de 
Alba-Iulia și fără anexarea acestuia. Acest proiect a fost implementat în 
anii următori în organizarea administrativă a Eparhiei Clujului: Arhiva 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Clasa I, Dosar 1, 1919.
23 Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Clasa V, Dosar 
82, 1920, act. 369 din 21/III/5/III/ 1920.
24 Din motive de sănătate, la sfârșitul lunii februarie a anului 1920 
este împiedicat să dea curs acestor cercetări canonice pentru parohia 
Lona și Someșul Cald, fapt pentru care solicită Consistoriului eparhial 
trimiterea unei alte persoane. Cu toate acestea, nu după mult timp, 
Pompei Morușa merge în parohia Lona, cf. Arhiva Arhiepiscopiei 
Vadului, Feleacului și Clujului, Clasa III, Dosar 97, 1919, act. 418 din 
29/II/13/III/ 1920.
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bine elaborate, atestă competențele și cunoștințele sale canonice în 
domeniul general al Dreptului bisericesc. 

În această perioadă, preotul Morușca își împarte munca 
între Resortul de Culte și Consistoriul eparhiei Clujului25, slujind 
în ambele locații intereselor Bisericii. La data de 31 august 1920 
demisionează din postul de consilier la Resortul de culte și se 
dedică exclusiv activității sale de asesor referent epitropesc de la 
1 septembrie până la 1 octombrie. Tot de perioada lui clujeană se 
leagă și pregătirea sa academică, urmând cursurile Facultății de 
Filosofi e a Universității din Cluj, timp de trei semestre (diploma 
Nr. 91 / 1920 / 21), trei semestre fi indu-i recunoscute pe baza 

25 „Din împrejurări neatârnătoare de voința mea nici până acum 
nu mi-am putut ocupa ofi ciul de asesor referent, așa, ca să-mi pot 
dedica cu totul forțele în serviciul exclusiv al Consistoriului. Totuși, 
de la început, chiar n-am ezitat să-mi dau concursul la îndeplinirea 
lucrurilor. Iar începând de la 15 noiembrie 1919, de când Resortul 
de Culte, unde mai fac serviciu până acum, s-a mutat la Cluj, 
întrucât mi-au îngăduit împrejurările și puterile am făcut și cele ale 
Consistoriului. ... Ținându-mă mereu de gândul să trecu exclusiv 
în serviciul Consistoriului am pierdut și la Resortul de culte anume 
avantagii și în consecință viu să rog. Ven. Consistor să binevoiască 
a-mi încuviința un onorar pentru serviciul prestat și pentru ca să 
fi xez și sume pe lunile ½ Novembre și Decembre 500 de Cor. lunar, 
iar începând cu 1 Ianuar 1920 câte 600 coroane lunar, până voi putea 
să-mi ocup postul pe de întregul. Iar până atunci voi continua a face 
serviciu tot în interesul bisericii la secția bisericească a Resortului, 
unde acum am rămas singur, iar după amiaza zilelor și seara acasă, 
voi vedea de agendele Consistoriului cum am făcut și până acum”, 
cf. Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Clasa V, 
Dosar 82, 1920, act. 369 din 21/III/5/III/ 1920. Deși ceruse aceste 
sume, Nicolae Ivan avea să îi ofere sume mai mari pentru activitatea 
sa: 750 de coroane pe lunile ½ noiembrie și decembrie 1919, iar pe 
următoarele luni câte 800 de coroane. Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului și Clujului, Clasa V, Dosar 82, 1920, act. 615 Epitr. din 18 
IV 1920.
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studiilor de Teologie26. De asemenea, în anul 1920 a participat 
la cursurile pentru pregătirea profesorilor din Cluj, specializarea 
religie (atestat N. 747 / 920), cursuri întrerupte de numirea lui la 
datade 1 octombrie 1920 ca „spiritual al Seminarului Teologic 
din Sibiu, prin decizia Nr. 638 preș.”27, moment în care revine la 
Sibiu, părăsind defi nitiv Clujul. În acest post activează o scurtă 
perioadă de timp, până la 1 septembrie 1921, când preotul Pompei 
Morușca este numit director al ofi ciului statistic mitropolitan 
din Sibiu. Tot în acest an își desfășoară activitatea ca redactor 
al Revistei Teologice din Sibiu28. Pentru munca sa depusă, este 
distins de către Stat cu „Răsplata muncii pentru Biserică, cl. I. cu 
Înaltul decret Regal N. 208 / 1923, Minist. Cultelor și artelor N. 
3313 / 1923”29. În anul 1925 este prezent în pelerinajul organizat 
de către mitropolitul Nicolae Bălan la Ierusalim, fi ind distins cu 
„Comando ordinului Sfântului Mormânt, N. 640 / 1925”30. Nu 
știm ce a determinat schimbarea lăuntrică a lui Pompei Morușca, 
dar este probabil ca această călătorie la locurile sfi nte să-l fi  
marcat pentru pasul lui ulterior.

La data de 28 octombrie 1925, preotul Pompei Morușca este 
tuns în monahism de către episcopul Grigorie Comșa, Episcopul 
26 Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, act. 84 / 
1928 din 2 decembrie 1928, f. 3.
27 Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, Coala 
A a arhimandritului Policarp P. Morușca din parohia Zădărlac, din 
protopopiatul Vinga, Eparhia Aradului.
28 N. Todor, „Episcopul Policarp Morușca – 100 de ani de la naștere”, 
pp. 225-226. Deși acest articol este encomiastic, fi ind tributar limbajului 
specifi c epocii, a stat la baza cercetărilor ulterioare în domeniu, multe 
din afi rmațiile sale fi ind preluate ulterior de către acestea. 
29 Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, act. 84 / 
1928 din 2 decembrie 1928, f. 3.
30 Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, act. 84 / 
1928 din 2 decembrie 1928, f. 2. Din 1926, Pompei Policarp Moruca 
a devenit membru onorar al Asociației clerului „Andrei Șaguna”, cu 
documentul N. 12 / 1926.
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Aradului, primind numele Policarp31, fi indu-i trimisă de la Sibiu 
cartea canonică de intrare în eparhia Aradului32. Din data de 1 
noiembrie 1925 este desemnat stareț al Mănăstirii Hodoș-Bodrog, 
primind până în data de 30 aprilie 1928, o retribuție lunară de 3000 
de lei din partea Mănăstirii, după care, de la 1 mai 1928 până în 
data de 31 martie 1935 este salarizat de la stat33. La Sfânta Liturghie 
din 21 noiembrie 1925 este hirotesit protosinghel34. 

Activitatea sa administrativă nu s-a rezumat exclusiv la 
gestionarea mănăstirii Hodoș-Bodrog, ci misiunea starețului 
Policarp s-a îndreptat și spre cele patru comunități de credincioși 
aparținătoare mănăstirii, fi ind desemnat de la data de 27 ianuarie 

31 „Venerabil Consistor, aduc la cunoștință Veneratului Consistor că în 
ziua de 28 octombrie 1925 am tuns întru monah pe preotul Pompei 
Morușca, referent mitropolitan din Sibiu, dându-i numele de Policarp. 
Numitul în aceași zi a fost ales egumen al Sf. Mănăstiri Hodoș-Bodrog. 
29 Octombre 1925. Grigorie, Episcopul Aradului ss”, cf. Arhiva 
Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, act. 3802/1925 din 
30 oct. 1928.
32 „Consistorul Arhidiecezei Ort. Române de Alb-Iulia și Sibiu, 
nr. 9911, Nicolae, din îndurarea lui Dumnezeu arhiepiscop al 
arhidiecezei ort. române de Alba-Iulia și Sibiiu și mitropolit al 
românilor ortodocși din Ardeal, Bănat, Crișana și Maramurăș, 
văzând cererea ieromonahului Policarp Morușca de a trece în 
eparhia de Dumnezeu păzită a Aradului pentru a ocupa postul 
de stareț la sfânta mănăstire H.-Bodrog, îi încuviințăm numitului 
să iasă din eparhia noastră. Despre care i-am dat această carte 
canonică, pentru a se folosi de dânsa spre cele legale. Dată în 
reședința noastră arhiepiscopească din Sibiu la 17 noiembrie 1925. 
Nicolae, arhiepiscop și mitropolit ss”, cf. Arhiva Arhiepiscopiei 
Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, act 9911/1928 din 17 noiembrie 
1925.
33 Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 360, 1925, fi la 1. 
34 Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, act. 
4157/1925 din 22 noiembrie 1925.
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1927 administrator al parohiilor35: Bodrogul Nou, Bodrogul 
Vechi, cu fi liile Vinga Nouă și Zădăreni (Zădărlac)36, cele două 
devenind ulterior parohii. Pentru parohia din Vinga Nouă și 
Zădăreni, Starețul Policarp a solicitat împroprietărirea prin 
reforma agrară, obținând în anul 1930, prin binecuvântarea 
episcopului Grigorie Comșa, o suprafață generoasă pentru aceste 
comunități parohiale37. De asemenea, pentru nevoile acestora 
35 Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, act. 84 
/ 1928 din 2 decembrie 1928. Solicitarea de ridicare a fi liilor la rang 
de parohie a fost solicitată de către starețul Policarp Morușca pentru 
următoarele motive: „organizarea parohiei Zădărlac se impunea și 
recunoașterea ei din partea Onor. Minister este o cerință arzătoare, 
căci altfel, credincioșii noștri cu 40 capi de familie și 141 sufl ete ar 
fi  sortiți să se topească între șvabii romano-catolici, care formează 
marea majoritate a locuitorilor comunei. Ortodocșii noștri săraci 
n-au avut până acum niciun fel de organizare, trăind răzleți, la 
discreția străinilor puternici. N-au biserică, nici școală și nici un fel 
de așezăminte de ocrotire a sufl etului lor românesc și creștinesc...”, 
cf. Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, act. 13 
/ 1928. 
36 Din data de 1 mai 1928, starețul Policarp Morușca este recunoscut 
de către Ministerul cultelor ca administrator al nou-înfi ințatei parohii 
din Zădărlac (Zădăreni). Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, 
Dosar 9, 1928, act. 54171 / 1928 din 2 decembrie 1928. Filia Zădărlac 
(Zădăreni) a fost recunoscută de către Ministerul Cultelor ca parohie 
din data de 1 mai 1928 „cu condiția ca mănăstirea Hodoș-Bodrog să 
dea casă parohială pentru preotul slujitor”, cf. Arhiva Arhiepiscopiei 
Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, act. 19951 / 1928 din 22 aprilie 
1928.
37 Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 360, 1925, fi la 2, 
Act. Nr. 32 / 930 din 7 februarie 1930. Solicitarea pentru construirea 
casei parohiale și a bisericii în localitățile Zădărlac și Vinga nouă 
venise din anul 1928 de la Ministerul Cultelor și Artelor, prin 
adresa nr. 11.813 / 1928. În acest sens, starețul Policarp Morușca 
face demersurile necesare pentru a obține teren intravilan pentru 
construirea de biserici în cele două comune. Arhiva Arhiepiscopiei 
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organizează câte un paraclis în locuințele unor credincioși, 
procurând sume necesare pentru organizarea lor38, până la 
construirea unor biserici parohiale.

Pompei Morușca rămâne stareț al Mănăstirii Hodoș-Bodrog 
până în anul 1935 când este ales episcop misionar român pentru 
nou înfi ințata Episcopie misionară pentru creștinii ortodocși 
români din țările neortodoxe apusene”39, fi ind primul episcop 
ortodox român al românilor din America. Alegerea sa ca episcop40, 
la propunerea și medierea rectorului Institutului Teologic din 
București, Ioan Matei41, s-a făcut de către Sfântul Sinod al Bisericii 

Aradului, grupa III, Dosar 360, 1925, fi la 3, Act. Nr. 82 / 929 din 20 
aprilie 1929.
38 În 21 aprilie 1929, starețul Policarp Morușca raporta ofi cierea primei 
liturghii pentru credincioșii din Zădăreni în Duminica Tomii. Arhiva 
Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 9, 1928, act. 77 / 1929 din 21 
aprilie 1929.
39 Legea de înfi ințare a acestei episcopii a fost votată de Senat și Adunarea 
deputaților din România în ședințele din 26 și 28 Aprilie 1934, fi ind 
promulgată de regele Carol al II-lea prin Decretul Nr. 1.294 / 1934 și 
publicată în Monitorul Ofi cial, Partea I, Nr. 105 din 8 Mai 1934, p. 2850. 
Legea avea doar trei articole: „1. Se înfi ințează o Episcopie misionară 
pentru creștinii ortodocși români din țările neortodoxe apusene, cu 
Episcop sufragant al Mitropoliei Ungro-Vlahiei și sub jurisdicția canonică 
a Sfântului Sinod al Bisericii ortodoxe române. 2. Episcopul va fi  ales 
de Sfântul Sinod, dintre bărbații titrați și bine pregătiți, care îndeplinesc 
condițiunile legii și Statutului de organizare al Bisericii ortodoxe-
române. El va putea participa la ședințele Sfântului Sinod și al celorlalte 
corporațiuni bisericești, cu vot deliberativ, pentru toate chestiunile care 
privesc jurisdicția sa. 3. Un regulament special făcut de Sfântul Sinod va 
determina cercul de activitate și de competință al acestui episcopat”. 
40 Pentru mai multe detalii, a se vedea: G. Gârdan, Episcopia 
Ortodoxă Română din America - parte a ortodoxiei americane, pp. 
237-247.
41 Gerald J. Bobango, Th e Romanian Orthodox Episcopate of America: 
Th e First Half Century, 1929-1979, Romanian-American Heritage 
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Ortodoxe Române la data de 26 ianuarie 1935, cu 9 voturi din 
1242, fi ind hirotonit episcop la data de 24 martie 1935 în Paraclisul 
Patriarhiei Române, primind gramata patriarhală la data de 25 
martie 193543, dar nu și decret regal de numire44. 

În America este primit cu entuziasm de comunitățile 
românești, fi ind întronizat la Detroit în 4 iulie 1935. Activitatea sa 
în cadrul acestei eparhii a fost una foarte rodnică, deși condițiile 
de existență erau foarte grele45. Imediat după instalare, episcopul 
Center, Jackson, 1979, p. 73; G.-V. Gârdan, „Policarp Morușca, primul 
Episcop al românilor ortodocși din America”, p. 231.
42 Au mai candidat Pr. Ioan Felea și arhimandritul Valeriu Moglan. 
Legea și statutul de organizare din 1925 prevedea, în articolul 117 ca: 
„Episcopii se aleg dintre bărbați titrați și bine pregătiți pentru această 
treaptă a clerului ortodox român. Pentru a fi  episcop se cere vârsta 
canonică, titlul de licențiat sau doctor în teologie și naționalitatea 
română”. Policarp Morușca nu îndeplinea cerințele pentru candidatură, 
fapt pentru care Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a făcut o derogare 
de la acest articol, considerând pregătirea teologică a starețului Policarp 
înainte de Unire ca cea mai înaltă formă de învățământ a vremii, cf. 
Chiru C. Costescu, Legea și statutul pentru organizarea bisericii 
ortodoxe române din 6 mai 1925, Tipografi a Curții Regale, F. Göbl Fii, 
București, 1925, p. 96. Pentru detalii privind contextul acestui statut 
și izvoarele, a se vedea: Paul Brusanowski, Rumänisch-orthodoxe 
Kirchenordnungen (1786-2008): Siebenbürgen - Bukowina - Rumänien, 
Böhlau Verlag Köln Weimar, 2011, p. 287. 
43 Pentru gramata de investitură a episcopului Policarp Morușca, a se 
vedea: A. Sasu, Cazul Policarp Morușca, pp. 18-20; G.-V. Gârdan, 
„Policarp Morusca, primul Episcop al românilor ortodocși din America”, 
pp. 234-236.
44 O amplă cercetare cu privire la perioada americană a episcopului 
Policarp a fost realizată de către: Ioan Opriș, „Th e bishop Policarp 
Morușca (20.III.1883-26.X.1958) and the corcern for the american 
romanians”, în: Muzeul Național, 1, 18 (2006), pp. 315-332.
45 Această perioadă a fost intens dezbătută în literatura de specialitate. A 
se vedea: P. Morușca, Drumul vieţii, pp. 13-203; G. Gârdan, Episcopia 
Ortodoxă Română din America - parte a ortodoxiei americane, pp. 244-245.
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Policarp avea să viziteze toate parohiile ortodoxe române din 
Statele Unite și Canada46. Vasta sa experiență anterioară l-a 
ajutat pe Episcopul Policarp să organizeze episcopia și misiunea 
acesteia47, să aplaneze confl ictele și tendințele schismatice ale 
unor clerici, să înfi ințeze revista eparhială „Solia”, al cărui prim 
număr a apărut la data de 23 februarie 193648, să pună bazele 
reședinței eparhiale „Vatra românească” și să aibă multe alte 
realizări pe plan administrativ și pastoral49. Cu toate acestea, un 
vast program de discreditare a episcopului Policarp, mai ales 
prin ziarul „America”, atât în comunitățile ortodoxe române 
americane, cât și față de sinodalii și liderii politici din România, 
a început să submineze întreaga muncă a episcopului50. 
Atacurile virulente împotriva episcopului s-au intensifi cat mai 
ales după impunerea hotărârii eparhiale din 1935 de excludere a 
bolșevicilor, comuniștilor și membrilor ordinului internațional 
al muncitorilor de la candidatura ca membrii ai parohiei51, 
46 E. Hîrbea, Pompei Policarp Morușca, pp. 112-114.
47 Pentru programul de reorganizare a eparhiei și a parohiilor, a se 
vedea: G. Gârdan, Episcopia Ortodoxă Română din America - parte a 
ortodoxiei americane, pp. 250-255.
48 Pentru articolele episcopului Policarp din „Solia”, din primul număr 
al anului 1936 până în numărul din 1959, a se vedea: P. Morușca, 
Drumul vieţii, pp. 15-203.
49 R. Grama, Policarp Morușca, primul episcop al românilor din America 
- scrisori din captivitate, pp. 32-34.
50 G. Gârdan, Episcopia Ortodoxă Română din America - parte a 
ortodoxiei americane, pp. 257-258.
51 Episcopul Policarp, „Episcopia Misionară și românii din 
America”, în Biserica Ortodoxă Română, LVIII, (1940), nr. 7-8, 
p. 552. Această atitudine a Episcopului Policarp Morușca este 
regăsită anul următor în condamnarea comunismului de către 
toți ierarhii din Ardeal prin pastorala din 1936, în care se preciza: 
„Dar în hotarele țării noastre iubiții mei fii sufletești, s-a adunat 
în timpul din urmă și multă neghină adusă de vânturi, oameni 
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care nu au același crez cu noi, care au în pământul țării îngropați 
părinți și strămoși și nu se simt deci legați de el cum ne simțim noi. 
Aceștia sprijiniți de alți semeni ai lor de peste hotare, au început 
să propovăduiască și la noi învățături străine de sufletul nostru, 
rătăciri care duc popoarele la pierzare, cum este rătăcirea comunistă, 
care prin cuvinte înșelătoare făgăduiește că aduce raiul pe pământ. 
Prețul acestui rai ar fi: să răsturnăm prin volnicie actuala așezare 
de Stat, să dezlănțuim războiul dinlăuntru, ucigând frate pe frate și 
să prefacem în cenușă, alungând pe Dumnezeu din lume și religia 
din suflete. Nu s-a pomenit în lume o mai grozavă rătăcire și o mai 
mare erezie decât aceasta a comunismului, o vedem sub ochii noștri 
în două colțuri ale Europei la două popoare mari creștine: de ani 
de zile în Rusia și acum mai pe urmă în Spania. Apostolii urii au 
dezlănțuit în aceste două țări cel mai groaznic măcel între oameni. 
Cine nu a auzit la timpul său de milioane de oameni măcelăriți în 
Rusia, unde astăzi domnește tăcerea morții și cea mai cumplită 
prigoană și cine citește și toate acestea pentru ce? Fiindcă învățătura 
comunistă știe să răscolească toată patima rea din om. Ea întunecă 
mințile și pune stăpânire pe partea animalică din om. Și doar cât 
este de ușor să răscolești patima în om și ce greu este s-o potolești, 
apoi să repari toată stricăciunea făcută în timpul cât și-a pierdut 
mintea! Dl. Isus Hristos ne-a vorbit despre venirea lui anticrist, care 
astăzi se înfățișează lumii prin forma comunismului. Pentru a înșela 
lumea, comuniștii nu se sfiesc să afirme că germenii învățăturii lor 
s-ar cuprinde chiar în evanghelia mântuitorului nostru și că pentru 
comunizarea lor trebuie să recurgem la vărsări de sânge, la teroare 
și la silă? A văzut cineva vreodată o virtute născută din păcat sau 
fericire plămădită din ruină, sânge, moarte și blestem? Noi vedem 
cum și ce se petrece în Rusia unde de curând 16 din conducătorii 
de ieri ai comunismului, au pierit de aceeași soartă pe care dânșii 
au pregătit-o altora, dar în zadar au sfărâmat comuniștii statuia lui 
Hristos, căci numele lui nu l-au putut scoate din inimi, iar glasul lui 
îl auzim de peste veacuri spunându-ne: nu vă temeți de cei ce ucid 
trupul, căci sufletul nu pot să-l ucidă; temeți-vă de acela care poate 
și sufletul și trupul să le piarză în Gheena (Matei X, ver. 28)”, cf. 
Arhiva CNSAS, Dosar I 005456, fila 1-2.
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ceea ce a atras și mai mult contestarea din partea cercurilor 
socialiste. 

În anul 1937 revine în țară pentru câteva luni (17 iulie-7 
noiembrie 1937) pentru a participa la ședințele Sfântului Sinod 
și pentru a raporta cu privire la situația bisericească din Statele 
Unite și Canada. 

În iulie 1939 revine în România pentru a raporta Sfântului 
Sinod și noului Patriarh, Nicodim Munteanu, situația canonică și 
organizatorică a eparhiei sale și pentru a solicita fonduri necesare 
dezvoltării structurii eparhiale. Izbucnirea celui de-al doilea război 
mondial și memoriile adresate de către adversarii săi conducerii 
bisericești și statale de la București îl împiedică să se reîntoarcă 
în eparhia sa, pecetluind un drum de prigoană a episcopului 
Policarp până la sfârșitul vieții lui, însă niciodată nu a renunțat la 
ideea reîntoarcerii sale și la episcopat52. Văzând că reîntoarcerea 
52 Acest lucru este evident din corespondența sa cu românii din America, 
dar și din corespondența sa ofi cială cu ierarhii din România. De exemplu, 
Episcopul Policarp Morușca, ca urmare a faptului că toate actele sale 
doveditoare au rămas în Statele Unite, este nevoit să ceară de la eparhii 
certifi cate doveditoare cu privire la activitatea sa anterioară. Solicitarea 
este trimisă Preasfi nțitului Andrei Magieru al Aradului, de la Alba-Iulia, 
în data de 26 XI 1948, cu parafa „Sfi ntei Episcopii misionare ortodoxe 
române a Americii și Statelor apusene”, nr. 34/948 „Preasfi nțite, întru 
Hristos iubite Frate! Onor. Minister al Cultelor, cu adresa nr. 42.542/948 
îmi cere acum din nou, după cinci luni și jumătate „un certifi cat de tot 
timpul servit și retribuțiunile primite cu rețineri și fără rețineri pentru 
Casa generală de Pensiuni” deși legea N. 166/947, în baza căreia am fost 
pus în retragere din ofi ciu din funcțiunea de Episcop al Americei, nu 
prevede pentru ierarhi nici ani de serviciu și nici un timp anumit de 
rețineri pentru pensie, cum mi-a comunicat și sf. Sinod cu rezoluția n. 
360/948”. În fi nalul acestei cereri, se semnează cu „Policarp, episcopul 
Americii î.r”.. Arhiva Arhiepiscopiei Aradului, grupa III, Dosar 360, 
1925, fi la 1r. Aceeași solicitare, cu nr. 34/948, este trimisă și Episcopului 
Nicolae Colan al Clujului: Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și 
Clujului, Clasa V, Dosar 82, 1920, act. 6303 din 8 decembrie 1948.
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sa este imposibilă, episcopul Policarp se retrage timp de un an în 
satul copilăriei sale, la Craiva, sperând că va putea merge înapoi în 
eparhia sa, însă intrigile lui Glicherie Moraru au dus la refuzarea 
acordării vizei de intrare pe teritoriul american la data de 10 martie 
1941.  În aceeași lună, deznădăjduit, se reîntoarce la București, 
fi ind desemnat director al Internatului teologic „Radu Vodă”53, iar 
la sfârșitul lunii august, în urma pensionării episcopului Dionisie 
Erhan, a fost trimis ca locțiitor de Episcop al Cetății Albe-Ismail până 
în anul 1944, când scaunul este ocupat de episcopul titular Antim 
Nica. La începutul activității sale în Basarabia Policarp Morușca 
avea să susțină Misiunea ortodoxă a ierarhilor ardeleni în Basarabia 
și Transnistria54 împreună cu prietenul său, Veniamin Nistor. 
Descrierea pe care o face acesta misiunii arată contextul foarte greu 
în care Episcopul Policarp Morușca și-a desfășurat activitatea până 
la terminarea războiului: 

„Nu am putut veni cu cuvântul Nostru arhieresc mai 
de vreme în mijlocul vostru, deoarece la câteva zile după 
ocuparea scaunului de episcop a trebuit să plec cu 10 preoți 
din episcopia noastră împreună cu toți episcopii din Ardeal în 
frunte cu înalt Preasfi nția Sa Mitropolitul nostru Nicolae, cu 
încă 43 de preoți, într-o misiune creștinească și românească 
la frații noștri din Basarabia și Transnistria, eliberați nu de 
mult prin vitejia soldatului român din iadul bolșevic. Am 

53 G. Gârdan, Episcopia Ortodoxă Română din America – parte a 
ortodoxiei americane, p. 274. Pr. Remus Grama afi rmă că a fost ales 
director în 1940: R. Grama, Policarp Morușca, primul episcop al 
românilor din America - scrisori din captivitate, p. 42.
54 Din păcate, acest eveniment, deși de o mare importanță pastorală și 
misionară, nu a fost tratat de către teologii ortodocși români, decât cu 
puține excepții. A se vedea analiza lui Adrian Nicolae Petcu, „Despre 
o altă istorie a vieții religioase din Transnistria”, în: Stela Cheptea 
(coordonator) et alii, Istorie si societate vol II, Editura Mica Valahie, 
București, 2011, pp. 477-500. Autorul analizează cartea lui Jean Ancel, 
Transnistria, notă asupra ediției Doina Uricariu, vol. I-III, Editura 
Atlas, București, 1998.
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plecat pe acele meleaguri în numele Evangheliei Domnului 
și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în numele Ardealului, 
care știe ce este pătimirea sub jugul unei stăpâniri de 1000 
ani spre a le duce fraților noștri cuvântul de mângâiere al 
dragostei și credinței după suferințele ce au avut de îndurat; să 
le ștergem lacrimile ce le-au udat obrajii, să le întărim credința 
în Dumnezeu și să ne rugăm împreună Tatălui ceresc pentru 
alungarea dușmanului și să-i mulțumim pentru că le-a hărăzit 
să ajungă ziua eliberării lor de sub jugul și robia stăpânirii 
celor fără de Dumnezeu. Și această izbăvire a venit când 
urgia era mai mare, pentru că Dumnezeu este mai aproape 
cu harul și ajutorul Său, celor ce-și pun toată credința și 
nădejdea în El, când primejdia este mai cumplită. Am stat în 
acele părți 3 săptămâni, cercetând cu toți peste 600 comune, 
iar Noi, cu preoții noștri din eparhie peste 130 comune din 
județele Ismail, Cahul, Chilia și Cetatea-Albăși în două județe 
dincolo de Nistru, săvârșind Sf. Liturghie, vecernia, parastase 
pentru eroi și alte slujbe, predicându-le cuvântul mântuitor al 
Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Ce am văzut acolo 
și suferințele ce-au avut de îndurat frații basarabeni într-un an 
de zile întrece orice închipuire. Străbătând satele lor am găsit 
multă jale și multe lacrimi le-am ascultat jelaniile și durerile 
și am afl at lucruri de necrezut. Am găsit familii desfăcute, 
părinți și copii, soți despărțiți, unii deportați, iar unele sate și 
orașe par niște cimitire. Pe țărani din liberi cum erau i-au făcut 
robi, luându-le pământurile și silindu-i să plătească impozite 
în bani și în natură mai mult decât puteau ei câștiga; bisericile 
le-au închis, multe le-au prădat ori le-au ars, din unele au 
făcut grajduri, magazii ori sale de petreceri, au batjocorit cele 
sfi nte, aruncând sfi ntele icoane, odoarele bisericești, sfânta 
cuminecătură, pot rele în gunoi; altarele le-au murdărit, iar 
la sfi nții de pe păreți le-au scos ochii, arătându-și în felul 
acesta ura fața de Cel ce cu înțelepciunea Sa nemărginităși cu 
iubirea Sa de oameni conduce destinele lumii acesteia după 
voia Sa cea sfântă. Pe preoți i-au oprit de la sfi ntele slujbe, pe 
unii i-au schingiuit, pe alții i-au ucis iar pe alții i-au deportat 
cu mulți fruntași din sat, de soarta cărora nu se știe nimic. 
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Prin aceste mijloace diavolești ei au voit să oprească pe om 
de la cea mai aleasă bucurie a sufl etului lor, de a se ruga lui 
Dumnezeu. Căci dușmanii credinței creștine, stând în slujba 
diavolului, voiau să dovedească că nu există Dumnezeu și că 
omul neavând sufl et, n-are lipsă de religie, de credință, nici 
de Biserică, ci poate trăi ca dobitoacele. Rămânând orfani 
de părinții lor duhovnicești, copiii lor au rămas nebotezați, 
tinerii necununați, morții îngropați ca dobitoacele fără 
preoți, iar mulți au trecut în lumea drepților nespovediți și 
necuminecați. Nu s-a mai pomenit pe lume atâta nebunie, 
atâta ură împotriva lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos și a sfi ntelor lui instituții. Dar Dumnezeu nu 
se lasă batjocorit până în sfârșit și ne-a ajutat să alungăm pe 
acești necredincioși și să scăpăm pe frații noștri de asuprirea 
lor. Cu aceste mijloace au voit să scoată din sufl etul fraților 
noștri credința în Dumnezeu, prin care a trăit neamul nostru 
până astăzi. Dar încercarea lor s-a izbit de puterea Cuvântului 
lui Dumnezeu sălășluit în sufl etul lor și de credința și nădejdea 
în Domnul, care a fost și este o putere mai presus de lume, 
care nu poate fi  zdrobită prin nimic și nu poate fi  biruită de 
nici o primejdie. Ea a ținut trează nădejdea în Dumnezeu, 
ea a ocrotit Țara și neamul prin vitregia atâtor încercări și 
necazuri. Frații noștri aveau credința, că ori ce ar veni peste ei 
«sfârșitul legii e Hristos a tot celui ce crede» și că «chemând 
numele Domnului se vor mântui». Și iată că cu ajutorul lui 
Dumnezeu le-a venit mântuirea din iadul bolșevic. Aceleași 
dureroase lucruri le-am constat și văzut și în Transnistria la 
frații noștri, cari de 24 ani, ba poate și mai de mult, n-au mai 
auzit slujbă românească. Aici am slujit Sf. Liturghie în trei 
centre mari la Râmnița, Slobozia și orașul Balta, capitala fostei 
republici moldovenești de peste Nistru sub bolșevici. După 
slujbă am încreștinat prin Sf. Botez 132 copii între 3 luni și 
7 ani, cărora le-am dăruit cruciulițe și iconițe, ca să le fi e de 
ocrotire contra duhurilor necurate. În drumurile noastre am 
cercetat și pe iubiții noștri ostași răniți de prin spitale, cărora 
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le-am adus mângâierea credinței și le-am împărțit cruciulițe, 
iconițe și cărți de rugăciune”55. 

Revenit la București, Episcopul Policarp va conduce 
timp de doi ani internatul Institutului Teologic Universitar. 
La data de 4 decembrie 1945 este trimis locțiitor de episcop al 
Episcopiei Maramureșului cu reședința la Sighet56, însă în 1946 
cere patriarhului retragerea din această delegare. Răspunsul 
Patriarhului Nicodim l-a descumpănit total: „Vă facem cunoscut 
că dacă nu puteți lucra în Eparhia Maramureșului, din cauza 
greutăților pe care le întâmpinați, nu vă rămâne altceva de făcut 
decât să vă retrageți”57. Prin urmare, Episcopul Policarp era 
conștient de posibila lui pensionare iminentă, fapt dovedit prin 
solicitarea sa din 5 septembrie 1946 trimisă episcopului Nicolae 
Colan al Clujului:
55 Foaia Diecezană, Anul LVI, Nr. 43 (26 Octombrie 1941), p. 1. 
Aceleași momente dramatice de întâlnire a credincioșilor români 
cu clericii ardeleni sunt descrise și de către: Pr. Marcu Bănescu, 
„Pe pământul Transnistriei”, Foaia diecezană, Anul LVI, Nr. 51 (21 
Decembrie 1941), p. 14 și numerele următoare, însemnările sale fi ind 
publicate într-o broșură de 81 de pagini, cf. Pr. Marcu Bănescu, Pe 
pământul Transnistriei, Caransebeș, 1941, 81 pp.; IPS Nicolae Bălan, 
„Înnoirea forțelor morale ale națiunii”, Revista Teologică, anul XXXI, 
nr. 9-10 (1941), pp. 397-399; Arhim. Teodor Scorobeț, „Expediția 
misionară a Episcopatului ardelean în ținuturile desrobite”, Revista 
Teologică, anul XXXI, nr. 9-10 (1941), pp. 400-410; „Târnosirea unei 
biserici în Transnistria”, Renașterea, an. XIX, nr. 41, 12 Octombrie 
1941, p. 4; „Misiunea în Basarabia și Transnistria”, Foaia diecezană, 
Anul LVI, Nr. 40 (5 octombrie 1941), p. 4; Pr. L. David, „Expediția 
misionară a ierarhilor ortodocși ardeleni în Basarabia și Transnistria”, 
Renașterea, an. XIX, nr. 40, 5 Octombrie 1941, pp. 2-3.
56 Despre eforturile sale în această eparhie, a se vedea: G. Gârdan, 
Episcopia Ortodoxă Română din America - parte a ortodoxiei americane, 
pp. 274-276.
57 R. Grama, Policarp Morușca, primul episcop al românilor din America 
- scrisori din captivitate, pp. 57-58.
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„Episcopia Ortodoxă a Maramureșului / Sighet / 
Anul 1946, luna sept. Ziua 5 Preasfinția voastră, în scopul 
completării fișei de pensie și al încadrării, după noul cod 
al funcționarilor publici, Vă rog să binevoiți a dispune 
să mi se elibereze certificat de serviciu pe timpul cât am 
funcționat ca asesor consistorial, referent epitropesc, la 
reînființata Episcopie a Vadului, Feleacului și Clujului, 
mi se pare de la 16 august 1919 până la 1 Nov. 1921, 
când am trecut la Sibiu ca spiritual la Academia teologică 
Andreiană. În certificat se va indica salarul lunar de care 
am beneficiat, cu reținerea de 10% la casa de pensie. Toate 
actele mele au rămas în America, în 1939, când am venit 
în țară, fără să prevăd că nu mă voi mai putea întoarce la 
misiunea mea”58. 

La data de 25 decembrie 1946 Episcopul Policarp este 
înlăturat ofi cial din misiunea sa de episcop locțiitor la Episcopia 
Maramureșului și se retrage în satul său așteptând în zadar vremuri 
mai bune pentru activitatea sa, deoarece la data de 3 februarie 
1947 Sfântul Sinod hotărăște trimiterea ca delegat provizoriu a 
lui Antim Nica în America, însă Congresul episcopiei de peste 
ocean respinge această numire și își declară autonomia extinsă 
față de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române59. 

Urmează a cruntă și incertă perioadă pentru viața episcopului 
Policarp. Lipsit de remunerare din partea Bisericii, episcopul 
Policarp se gândește la posibilitatea obținerii  pensiei din partea 
Statului, ca urmare a legii 166/1947.
58 Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Clasa V, Dosar 
82, 1920, act. 5745 din 24 IX 1946.
59 Începând cu acest episod, cartea pr. Remus Grama devine foarte 
subiectivă, fi ind tributară viziunii exclusive a românilor americani, 
neîncercând să contextualizeze anumite episoade, evenimente și decizii 
canonice. A se vedea, de exemplu, invectivele aduse ierarhilor români, 
care, în viziunea autorului, pur și simplu au capitulat în fața regimului 
ateu. R. Grama, Policarp Morușca, primul episcop al românilor din 
America - scrisori din captivitate, p. 87.
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La data de 15 iunie 1948 este pus în retragere din ofi ciu, prin 
decretul prezidențial Nr. 107460, fără vreo justifi care din partea 
Statului61. După acest decret, urmează o perioadă de prigonire 
directă a episcopului Policarp, prin toate mijloacele posibile. 
Tot în același an, episcopul Policarp este închinoviat la catedrala 
„Reîntregirii” din Alba-Iulia.

În anul 1950, în mai multe întruniri, mai mulți clerici, 
în frunte cu Glicherie Moraru, cu importante funcții în 
administrarea eparhiei de peste ocean, decid la Detroit, fără 
consimțământului Consiliului Episcopiei, alegerea unui episcop 
succesor în persoana preotului văduv Andrei Moldovan62. 
Totodată, decid și schimbarea titulaturii eparhiei în „Episcopia 
60 „Ministerul Cultelor. Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Române. Asupra raportului d-lui secretar de Stat la 
Departamentul Cultelor, nr. 21741 din 1948; având în vedere avizul 
nr. 1 din 1948, al Comisiunii speciale pentru pensionarea ierarhilor 
bisericii ortodoxe române; În baza art. 7 din legea Nr. 166 din 1947, 
pentru punerea în retragere a membrilor clerului tuturor cultelor, 
publicată în Monitorul Ofi cial Nr. 121 din 30 mai 1947, Decretează: 
Art. 1. Prea Sfi nțitul Episcop Policarp Morușca, titularul Eparhiei 
Misionare Ortodoxe Române a Americii și a Statelor Apusene, se pune 
în retragere din ofi ciu, din funcțiunea ce ocupă, pe data publicării în 
Monitorul Ofi cial al prezentului decret. Art. II. D-l ministru secretar 
de Stat al Departamentului Cultelor este însărcinat cu aducerea la 
îndeplinire a dispozițiunilor decretului de față. Dat în București, 
la 14 iunie 1948. C.I. Parhon, Marin Florea Ionescu, Stanciu Stoian, 
Ministrul Cultelor”, în: Monitorul Ofi cial al României, Partea 1, 116, nr. 
136, 15 iunie 1948, p. 5129.
61 Pentru modifi cările legislative la începutul instaurării regimului 
comunist, a se vedea: Răzvan Perșa, „Mecanisme juridice și canonice 
de reprimare a clericilor în perioada comunistă”, în: Icoană. Mărturie 
creștină. Totalitarism, Vasile Stanciu, Cristian Sonea (eds.), Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, pp. 449-487.
62 R. Grama, Policarp Morușca, primul episcop al românilor din America 
- scrisori din captivitate, pp. 98-109.
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Ortodoxă Română Autonomă a Americilor de Nord și de 
Sud”. Această decizie a fost trimisă ierarhiei de la București 
și aprobată de către Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe 
Române în ședința din 12 iulie 195063 și interceptată de către 
Ministerul Afacerilor Externe64.

Interesată de acest caz, Securitatea întocmește un amplu 
plan de racolare a preotului Andrei Moldovan în organisme-
le informative, deschizând dosarul 6762 de urmărire65 și de-
semnându-l pe profesorul L.S. ca recrutor66. Acest dosar arată 
că Securitatea și Partidul nu s-au implicat inițial în alegerea 
succesorului la Episcopia Americii, ci doar după desemnarea 
acestuia de către clerici de peste ocean și aprobarea Sfântului 
63 Documentele sunt anexate de R. Grama, Policarp Morușca, primul 
episcop al românilor din America - scrisori din captivitate, pp. 103-107.
64 MAE, nr. 3112/ 5. VII. 1950 în: Arhiva CNSAS, fond SIE, dosar 
06762, vol. 2, fi la 21. Decizia clericilor de peste ocean a fost trimisă 
către MAE la data de 29 iunie 1950. „În aceeași scrisoare au mai cerut 
ca în locul fostului Episcop al Americii, Morușca, care actualmente 
se afl ă în țară, să fi e hirotonit de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe 
Române din R.P.R. preotul Moldovanu din localitatea Akron, U.S.A. 
.. În principiu noi suntem de acord ca el să fi e socotit drept candidat 
pentru acest post. Noi e vom mai informa. Credem însă că e bine să se 
mai culeagă informații de la fața locului”. 
65 Arhiva CNSAS, fond SIE, dosar 06762, vol. 1, fi la 2. Securitatea 
fundamenta recrutarea sa pe următoarele afi rmații: „Deoarece 
recrutarea lui Moldovan Andrei prezintă perspective deosebit de 
importante, atât din punct de vedere informativ, cât și din punct 
de vedere politic, se găsește necesar să folosească venirea lui în țară 
pentru recrutarea sa”. Ca plan de lucru, Securitatea impune două etape, 
o perioadă de pregătire a „agenturii”, printre care pr. L.S. și ginerele lui 
Andrei Moldovan, inginerul M.P.,
66 Părintelui L.S. i s-a încredințat această misiune, cu numele conspirativ 
„Negru”. Întreaga operațiune este documentată în: Arhiva CNSAS, 
fond SIE, Dosar Nr. 06988, 592 de fi le; Arhiva CNSAS, fond SIE, dosar 
06762, vol. 1, fi la 24. 
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Sinod, însă a folosit acest prilej pentru propriile interese. Cu 
toate acestea, după cum vom vedea preotul Andrei Moldovan 
nu a căzut în plasa întinsă de Securitate, ci a respins orice cola-
borare cu aceasta67. Securitatea va fi  implicată în tot programul 
vizitei lui Andrei Moldovan în România68, astfel încât să se evi-
te întâlnirea acestuia cu mitropolitul Nicolae Bălan și Policarp 
Morușca69 și să fi e studiat foarte atent prin agenții săi. Cu acest 
prilej, Securitatea readuce în discuție atitudinile anticomuniste 
manifestate de către episcopul Policarp în America70, arătând 
că în anul 1945 Patriarhia Română a dorit să îl retrimită în 
America, însă „Guvernul s-a opus”.

Patriarhia Română întocmește un întreg program cu 
privire la vizita lui Andrei Moldovan în România, din care se 
poate constata faptul că patriarhul Justinian dorea să îl cerceteze 
canonic, să fi e tuns în monahism de către Veniamin Nistor și să 
fi e hirotonit de către Nicolae Bălan, Sebastian Rusan, Veniamin 
Nistor, Policarp Morușca, Vasile Lăzărescu, Andrei Magieru, 
Nicolae Colan, Teodor Scorobeț și Teofi l Herineanu71, însă 

67 Într-o notă a Securității din 9 iunie 1952 se arăta că: „Direcția 
noastră s-a ocupat de această problemă prin studierea episcopului 
Andrei, atunci când a venit în R.P.R.. Întrucât din studiu s-a constatat 
că episcopul Andrei este un element slab, nepregătit, infl uențabil și 
nu prezintă prespective pentru a fi  utilizat pentru munca noastră”, 
cf.Arhiva CNSAS, fond SIE, dosar 06762, vol. 1, fi la 122.
68 Și în ceea ce privește acest episod, pr. R. Grama este foarte obiectiv, 
analizând evenimentele strict din perspectiva unor documente 
secundare, acuzațiile sale fi ind necontextualizate istoric și privite din 
perspectiva unei retrospective critice, cf. R. Grama, Policarp Morușca, 
primul episcop al românilor din America - scrisori din captivitate, pp. 
123-126.
69 Arhiva CNSAS, fond SIE, dosar 06762, vol. 1, fi la 18.
70 Anexa 6. Fișa biografi că a lui Policarp Morușca, în: Arhiva CNSAS, 
fond SIE, dosar 06762, vol. 1, fi la 4.
71 Programul Patriarhiei era următorul: sosirea la București și 
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Securitatea, prin Departamentul Cultelor, avea să schimbe acest 
program72. Sosit în România pe data de 2 noiembrie 1950, Andrei 
Moldovan avea să viziteze mai întâi episcopia Romanului, iar 
la data de 4 noiembrie a plecat la Mănăstirea Neamț unde a 
fost tuns în monahism în ziua următoare de către mitropolitul 
Moldovei, Sebastian Rusan73. În cele din urmă, preotul Andrei 
Moldovan este hirotonit episcop la data de 12 noiembrie 1950 
la Sibiu de către mitropolitul Nicolae Bălan, împreună cu 
Vasile Lăzărescu, Nicolae Colan și Andrei Magieru74. Episcopul 
Policarp Morușca nu a participat la această hirotonire. Prin 
urmare, pr. Liviu Stan este trimis la Craiva, pentru a obține 
confi rmarea hirotoniei lui Andrei Moldovan și din partea lui 
Policarp Morușca: 

„La orale 12 a destins la reședința catedralei 
Reîntregirii Bisericii Ort. Rom. unde aștepta P.S. Sa Andrei 
al Aradului și Veniamin. Constatându-se absența P.S. 
Policarp care trimisese o telegramă că e bolnav, dl. I. Nistor 
și L. Stan la orele 13.15 au plecat la Craiva, satul în care 
se afl a Policarp Morușca bolnav. L-au găsit bolnav în pat 
de lumbago și de gripă, având temperatură peste 38/8. P.S. 
Policarp, neputând să scrie cu mâna o scrisoare către P.S. 
Andrei și către credincioșii ort. rom. din S.U.A. s-a scris 
la mașina mea scrisoarea, iar P.S. Sa a semnat-o fără nicio 

„încărtiruirea și reținerea la Patriarhie până la 20 oct. 1950 fi indcă 
trebuie să stea la mănăstire înainte de a fi  hirotonit. Deci nu mai trebuie 
trimis la altă mănăstire”. După aceasta, programul Patriarhiei prevedea 
rămânerea la Cernica și Căldărușani, după care trimiterea la Alba Iulia 
și revenirea la București. La data de 20 octombrie, după ce va fi  tuns 
în monahism de către episcopul Veniamin Nistor, să fi e hirotonit de 
către mai mulți ierarhi, după care să fi e dus în Moldova la mai multe 
mănăstiri. O copie a acestuia se regăsește și în dosarul Arhiva CNSAS, 
fond SIE, Dosar Nr. 06988, fi le 26-30.
72 Arhiva CNSAS, fond SIE, dosar 06762, vol. 2, fi le 69-87, 290-291.
73 Arhiva CNSAS, fond SIE, dosar 06762, vol. 2, fi la 110-111.
74 Arhiva CNSAS, fond SIE, dosar 06762, vol. 2, fi la 116. 
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greutate, vârându-și doar focul pe preotul Truța, criticând 
pe preotul Glicherie Moraru și luând pe Andrei Moldovan 
și pe Simion Mihălțan ca cei mai corecți și de omenie. Din 
partea P.S:  Andrei i s-a oferit un stilou Parker, pe care erau 
gravate cuvintele: Episcop Policarp. P.S. Policarp a spus 
că din sept. a. c. i s-a redus pensia ca 5000 lei (din 9000) 
apoi a cerut ca P.S. Andrei să-i împacheteze și să-i trimită 
în țară afectele lui personale ce se găsesc într-o cameră a 
reședinței episcopale de la Vatra românească”75.

Cu toate acestea, Securitatea nu avea să fi e convinsă de 
acordul obținut de către pr. Liviu Stan: „Menționăm că Policarp 
Morușca, fostul episcop al Americei, nu a participat la această 
hirotonisire, ascunzându-se în dosul unei boli «diplomatice». 
Consimțământul obținut de prof. L. S. pentru hirotonisirea lui 
Moldovan nu este satisfăcător”76.

La data de 14 noiembrie 1951, Securitatea sesiza faptul că, 
în urma interceptării corespondenței dintre episcopul Andrei 
Moldovan și Patriarhul Justinian, situația eparhiei din Statele 
Unite era tensionată, gruparea de la Vatra fi ind „întreținută de 
către P. Morușca, care corespondează cu conducătorii grupului 
preoțesc reacționar din U.S.A., îndemnându-i la luptă77”. Cu 
toate acestea, Securitatea este ea însăși circumspectă față de 
aceste acțiuni, deoarece, în urma interceptării corespondenței 
episcopului Policarp Morușca nu a fost găsită nicio scrisoare de 
acest fel. 

Într-o notă din 2 februarie 1952, Securitatea constata că 
acțiunile episcopului Andrei Moldovan nu erau în conformitate 
cu interesele regimului, chiar mai mult se descriu într-o 
notă informativă mai multe acțiuni contrare așteptărilor 
comuniștilor, printre care „împărțirea de ajutoare bănești făcute 

75 Arhiva CNSAS, fond SIE, dosar 06988, fi le 134-135.
76 Arhiva CNSAS, fond SIE, dosar 06762, vol. 2, fi la 117.
77 Arhiva CNSAS, fond SIE, dosar 06762, vol. 1, fi la 60.
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de conducătorii episcopiei din S.UA. către și prin Patriarhia din 
București”78 sau faptul că acesta „cumpără în America, dintr-o 
mică parte din banii primiți, medicamente ce se găsesc rar în 
R.P.R și le trimite în pachete pe adresa Patriarhiei”79. În cele 
din urmă Securitate ajunge la concluzia că episcopul Andrei 
Moldovan nu numai că nu a putut fi  integrat în organele 
informative sau să slujească intereselor comuniștilor în 
comunitățile din Statele Unite, ci este chiar împotriva regimului 
comunist, înfruntându-l pe față:

„Scopul urmărit prin hirotonisirea ca episcop a lui 
Andrei Moldovanu era de a lega mai mult de noi grupul din 
jurul său, în vederea unor manifestări favorabile regimului 
din R.P.R. Aceste caracterizări însă s-au dovedit a fi  greșite, 
greșeli fi rești, întrucât legația noastră din S.U.A nu avea 
posibilitatea de a face un studiu asupra celor din jurul lui 
Andrei Moldovanu ... Nu există nicio deosebire din punct 
de vedere politic între cele două grupe de preoți și unul și 
celălalt sunt tot atât de reacționare și dușmane regimului 
nostru”80.

78 Arhiva CNSAS, fond SIE, dosar 06762, vol. 1, fi la 77. Tot la această 
dată, episcopul Andrei Moldovan solicită plecarea unor persoane în 
Statele Unite. Răspunsul Securității a fost prompt: „Propunem să fi e 
sesizată Patriarhia – în sensul de a trimite Episcopului A. Moldovanu 
un răspuns drastic acestei propuneri calomnioase”, cf. Arhiva CNSAS, 
fond SIE, dosar 06762, vol. 1, fi la 91.
79 Arhiva CNSAS, fond SIE, dosar 06762, vol. 1, fi la 117. Mai multe liste 
de ajutoare au fost interceptate de către Securitate, cf. Arhiva CNSAS, 
fond SIE, dosar 06762, vol. 2, fi le 241, 244, 266, 267
80 Nota informativă din 28 aprilie 1952 în: Arhiva CNSAS, fond SIE, 
dosar 06762, vol. 1, fi la 115.Într-o notă din 20 ianuarie 1953, se afi rma 
că episcopul Andrei Moldovan „trimite prin poștă Patriarhiei literatură 
propagandistică cu caracter antisovietic și potrivnic regimului nostru”. 
Arhiva CNSAS, fond SIE, dosar 06762, vol. 1, fi la 165.



251

Ca urmare a acestora, episcopul Policarp avea să fi e urmărit 
în continuare de către Securitate, prin acțiune informativă 
personală. Deși fusese închinoviat la Catedrala din Alba-Iulia, 
prezența lui acolo este doar ocazională, domiciliul său fi ind la 
Craiva. În luna octombrie 1951, episcopul Policarp participă la 
evenimentele cu prilejul comemorării revenirii greco-catolicilor, 
împreună cu mitropolitul Nicolae Bălan și episcopii Andrei 
Magieru, Nicolae Colan și Veniamin Nistor. Cu acest prilej, 
episcopul Policarp afi rma: 

„că a primit o scrisoare din America de la Episcopul 
Moldovan, în care îi spune că a auzit că el ține legătură cu 
dușmanii lui dintre preoți, la care Morușca a spus că el nu 
are nicio legătură cu nimeni contra lui și nici nu mai are 
nimic cu situația din America”81. 

O sinteză a Securității din 1952, arăta că episcopul Policarp 
Morușca a rămas un aprig apărător al Bisericii, fapt ce deranja 
regimul ateist82. Ca urmare a acestora, de la data de 21 martie 
1952, Serviciul raional al Securității din Alba-Iulia a deschis o 
acțiune de verifi care a episcopului Policarp83 și a episcopului 
81 Arhiva CNSAS, Microfi lm (MFI) nr. 311 / AB, rola 10, Dosar de 
grup, Vol. III, fi la 38.
82 Arhiva CNSAS, Microfi lm (MFI) nr. 311 / AB, rola 10, Dosar de grup, 
Vol. II, fi la 62: „În ziua de 24 iunie 1952, la serbarea sf. Ioan Botezătorul 
la mănăstirea de sub pădure din Alba-Iulia, episcopul Morușca Policarp, 
după terminarea slujbei religioase a ținut o predică, prin care arată că 
Biserica Ortodoxă Română cu întreg neamul românesc au trecut prin 
mai multe încercări și greutăți însă din toate au ieșit învingătoare. El a 
îndemnat pe credincioși ca și de acum înainte să ducă o luptă pentru 
apărarea bisericii căci nădejdea este ei. A mai arătat că cultura din 
toate domeniile și progresul se datorează numai călugărilor, preoților 
și episcopilor și fără Biserică nu poate fi  lumină și progres, arătând că 
biserica a fost întotdeauna democrată și alături de cei săraci”.
83 Măsurile luate de Securitate au fost: „dirijarea informatorilor 
„Papadil” și „Nr. 21” în mediul numiților; marșrutizarea informatorului 



252

Veniamin Nistor, prietenul său. Măsura luată de Securitate 
a fost „nota la dosar de acțiune informativă ord. la Raionul 
Alba pentru a strânge material probatoriu contra lui Morușca 
Policarp.”84 Prin urmare, episcopul Policarp este urmărit în 
toate vizitele sale, inclusiv cele private, iar afi rmațiile sale sunt 
preluate atent de către Securitate, pentru a proba evenimentele 
de peste ocean. Informatorii infi ltrați în jurul lui Policarp 
Morușca intrau în convorbiri politice sau legate de situația 
Bisericii Ortodoxe Române din America pentru a vedea poziția 
sa față de aceste chestiuni. Fiind supus presiunii Ministerului, 
episcopul Policarp semnează cedarea averii sale episcopului 
din America: 

„În ziua de 15 mai 1951 episcopul Morușca Policarp, 
fi ind întrebat de preotul M.N., din comuna Cricău-Alba, 
dacă cele publicate în revista «Biserica Ortodoxă», adică 
declarația sa prin care el ceda averea episcopului din America 
sunt adevărate, acesta a spus că numai semnătura este 
autentică, iar restul i-a fost impus de Ministerul Cultelor”85.

Din 12 aprilie 1955, Securitatea intensifi că acțiunea 
informativă de grup deschisă asupra episcopului Policarp 
Morușca, împreună cu episcopul Veniamin Valerian Nistor86. 
Acțiunea era asigurată de doi informatori necalifi cați și de 
către informatorul „Mironescu”. Prin raportul 340/3963 din 12 
februarie 1955, Securitatea regiunii Hunedoara Deva raporta 
„Mironescu”; interceptarea corespondenței; supravegherea operativă”, 
cf. Arhiva CNSAS, Microfi lm (MFI) nr. 311 / AB, rola 10, Dosar de 
grup, Vol. III, fi la 134.
84 Arhiva CNSAS, Microfi lm (MFI) nr. 311/AB, rola 10, Dosar de grup, 
Vol. II, fi la 62.
85 Arhiva CNSAS, Microfi lm (MFI) nr. 311/AB, rola 10, Dosar de grup, 
Vol. II, fi la 99.
86 Arhiva CNSAS, Microfi lm (MFI) nr. 311/AB, rola 10, Dosar de grup, 
Vol. II, fi la 27. 
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două acțiuni informative de grup importante desfășurate în raza 
ei de operațiune: Policarp Morușca și Veniamin Nistor, suspectați 
de spionaj, și Arsenie Boca și maica Zamfi ra Constantinescu, de 
la Mănăstirea Prislop87. În rapoartele sale, Securitatea identifi ca 
legăturile pe care cei doi episcopi le aveau în anul 1955 cu alte 
personalități clericale88.

Din 1955 până în 1958, episcopul Policarp a ocupat funcția 
de stareț al mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba-Iulia. 
La 15 ianuarie 1957, Securitatea ajunge, în cele din urmă, la 
concluzia că episcopii Policarp Morușca și Veniamin Nistor nu 
desfășoară activitate împotriva regimului: 

„Din materialele obținute și care se afl ă la dosar nu 
rezultă că episcopii Morușca Policarp și Nistor Veniamin 
să desfășoare activitate dușmănoasă, decât simplu fapt că 

87 Arhiva CNSAS, Microfi lm (MFI) nr. 311 / AB, rola 10, Dosar de 
grup, Vol. II, fi la 30.
88 Arhiva CNSAS, Microfi lm (MFI) nr. 311 / AB, rola 10, Dosar de 
grup, Vol. II, fi la 48-49: „În acțiunea informativă deschisă fostului 
episcop al românilor din America – Policarp Morușca - și episcopului 
pensionat Veniamin Nistor, în cursul desfășurării ei s-a stabilit că 
aceștia întrețin legături cu o serie de elemente dușmănoase din 
diferite regiuni urmărite prin acțiuni informative, însă fără a se stabili 
caracterul și natura acestor legături. Astfel, au legături cu Partenie 
Ciopron din Suceava, fost episcop al armatei, Nicolae Popovici, 
episcop pensionat pentru atitudine dușmănoasă față de regim de 
la mînăstirea «Cheia», mitropolitul Vasile Lăzărescu al Banatului și 
episcopul Andrei Magheru al Aradului, urmăriți prin acțiune și alte 
elemente cunoscute organelor de Securitate. De asemeni, Policarp 
Morușca întreține legături prin corespondență cu o serie de trădători 
fugiți în S.U.A ca preotul Vasile Hațeganu de la «Vocea Americii», 
preotul Mihălțan, pr. Popovici Ioan, Toma Vasile și alții, ce formează 
grup comun cu Viorel Trifa, ce duce activitate de defăimare a 
regimului din țara noastră și a elementelor progresiste din rândul 
românilor din America”.
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au anumite manifestări dușmănoase, lucru care în ultimul 
timp nu s-a mai constatat, dat fi ind faptul că sunt bolnavi. 
... Acțiunea informativă deschisă asupra episcopilor 
pensionari Morușca Policarp și Nistor Veniamin nu are 
nicio perspectivă, aceasta prin faptul că din materialele 
obținute până în prezent nu rezultă să desfășoare activitate 
contrarevoluționară. Dat fi ind motivele de mai sus, 
propunem închiderea acțiunii informative, urmând ca 
elementele din acțiune să fi e supravegheate informativ prin 
agenții existenți în problema ortodoxă89”.

Nici în ultimele luni de viață, episcopul Policarp nu a renunțat 
la ideea reîntoarcere sale în America pentru pacea Bisericii90.

La data de 26 octombrie 1958, la vârsta de 75 de ani a plecat 
la Domnul, fi ind înmormântat în cimitirul mănăstirii Sfântul 
Ioan Botezătorul din Alba-Iulia, unde avea să fi e înmormântat și 
prietenul său, episcopul Veniamin Nistor91. 

89 Arhiva CNSAS, Microfi lm (MFI) nr. 311/AB, rola 10, Dosar de grup, 
Vol. III, fi la 334. 
90 O notă informativă din 18 septembrie 1958, informatorul, invitat 
acasă la Policarp Morușca împreună cu un grup de apropiați, 
raporta: „Din cele discutate la un pahar de vin, reieșea că numai prin 
reîntoarcerea episc. Morușca s-ar împăca partidele bisericești ale 
Bisericii Ort. Române din America, dar aceasta nu se poate pentru că 
conducerea Regimului actual nu-i permite această reîntoarcere”, cf. 
Arhiva CNSAS, Microfi lm (MFI) nr. 311/AB, rola 10, Dosar de grup, 
Vol. III, fi la 143.
91 G.-V. Gârdan, „Policarp Morusca, primul Episcop al românilor 
ortodocși din America”, p. 252.
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Mormântul episcopului Policarp Morușca, mănăstirea 
„Sfântul Lazăr” (fostă „Sfântul Ioan Botezătorul”) – Alba-Iulia
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PR. DR. SEBASTIAN STANCA (1878-1947): 
MEDALION BIOGRAFIC

CS III Dr. Mircea-Gheorghe ABRUDAN

Marea Unire din 1918 a creat împrejurările favorabile pentru 
înfi ințarea unor instituții naționale și bisericești românești noi în 
Transilvania. Din primăvara anului 1919, la Cluj a început o operă 
de edifi care a acestor instituții pe care autoritățile monarhiei 
austro-ungare nu le-au permis: Universitatea „Daciei Superioare”, 
rebotezată în anul 1927 Universitatea „Regele Ferdinand I”, 
Teatrul și Opera Națională Română, școlile românești de toate 
gradele și Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și 
Clujului. 

La împlinirea unui secol de la înfi ințarea consistoriului 
ortodox de la Cluj (1 octombrie 1919), răspunzând cererii 
părintelui vicar Iustin Tira, voi schița în cele ce urmează 
biografi a preotului cărturar Sebastian Stanca1, „prim sfetnic”2 al 
episcopului întemeietor Nicolae Ivan.  
1 Personalitatea sa a fost readusă recent în atenţia contemporanilor prin 
volumele: Sebastian Stanca (1878-1947). Un cleric cărturar din Sebeşul 
de altădată, coord: Mihai-Octavian Groza, Gabriela-Margareta 
Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu, Editura Argonaut, Cluj-
Napoca, 2016; şi Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române 
din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului (1916-1919), ediţie, 
studiu introductiv, note și indici de Mihai-Octavian Groza și Mircea-
Gheorghe Abrudan, Editura Argonaut / Editura Episcopiei Devei și 
Hunedoarei, Cluj-Napoca / Deva, 2015.
2 „La mormântul consilierului Dr. Sebastian Stanca”, în Renaşterea, an 
XXV, nr. 46-47, Cluj, 23 noiembrie 1947, p. 2.
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Preotul, istoricul, gazetarul, scriitorul și omul politic Sebas-
tian Stanca este revendicat de trei zone geografi ce diferite (jude-
ţele Hunedoara, Alba și Cluj). Familia sa se trage din orașul Se-
beș, dar originile ei se pierd în negura vremii. Un prim membru 
al familiei Stanca a fost Ioan Stanca, cântăreţ la biserica ortodoxă 
română din Sebeșul-Săsesc, ulterior preot în localitatea Pianul 
de Sus. Fiul acestuia, preotul Avram Stanca (1843-1916) a slujit 
în localitatea Vidra, apoi ca protopop în Petroșani, zonă în care 
a desfășurat un adevărat apostolat cultural și pastoral prin înfi -
inţarea și întreţinerea școlilor confesionale și ctitorirea bisericii 
,,Sfântul Nicolae” din Petroșani3. A fost căsătorit cu Ioana Chirca 
3 Ioan Velica, Carol Schreter, Călătorie prin vârstele Văii Jiului. 
Istoria în date a Văii Jiului, Editura Destin, Deva, 1993, pp. 44-
45; Sebastian Stanca, Monografi a istorico-geografi că a localităţii 
Petroşeni din Valea Jiului, ediţie îngrijită de Dumitru Velea, Editura 
Fundaţiei Culturale ,,Ion D. Sârbu”, Petroşani, 1996, p. 87.

Familia bunicilor lui Sebastian Stanca din Ocna Sibiului – familia lui Ilie 
Henteșcu, Maria Maiorean (în mijloc); străbunicul, Ioan Moise Muntean

sursa: Muzeul Universității „Babeș-Bolyai”
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(1856-1944), originară tot din 
Sebeșul-Săsesc, președintă a 
,,Reuniunii Femeilor Române 
Greco-Ortodoxe din Petro-
șeni”, supranumită, de către 
Nicolae Iorga, „doamna Văii 
Jiului”, decorată, pentru întrea-
ga activitate, cu ordinul ,,Meri-
tul Cultural”4. Avram și Ioana 
Stanca au fost binecuvântați de 
Dumnezeu cu trei băieți: pre-
otul Sebastian Stanca, medicii 
Dominic Stanca (ginecolog, 
profesor la Facultatea de Me-
dicină din Cluj) și Constantin 
Stanca (profesor la Facultatea 
de Medicină din București, 

primul director al Institutului Oncologic din Cluj).
Sebastian Stanca s-a născut în 17 octombrie 1878, la 

Petroșani. De la părinți a moștenit dragostea de ţară, de neam, 
de muncă și de cunoaștere, care i-a ghidat întreaga activitate 
culturală, bisericească și editorială. Și-a început studiile la 
gimnaziul evanghelic din Sebeș (1890-1893), le-a continuat apoi 
la liceul ortodox „Andrei Șaguna” din Brașov (1893-1898) și le-a 
fi nalizat la Institutul teologic Andreian din Sibiu (1898-1901)5. 
În 1901 s-a înscris la Facultatea de Litere și Filosofi e din cadrul 
4 Ştefan Nemecsek, Literatura hunedoreană (de la începuturi 
până în prezent). Scriitori din Valea Jiului, vol. II, Editura Realitatea 
Românească, Vulcan, 2008, p. 354.
5 Maria Razba, Personalităţi hunedorene. Oameni de cultură, artă, 
ştiinţă, tehnică şi sport (secolele XV-XX). Dicţionar, ediţia a II-a revăzută 
şi adăugită, Editura Emia, Deva, 2004, p. 523; Vasile Sava, ,,Doctor 
Sebastian Stanca”, în Renaşterea, an XXV, nr. 46-47, Cluj, 23 noiembrie 
1947, p. 1.
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Universităţii din Budapesta, 
unde își va lua doctoratul cu 
o lucrare dedicată lui Timotei 
Cipariu, publicată în limba 
maghiară în anul 19106. 

În capitala Ungariei, din 
care făcea parte și Transilvania 
din 1868, Sebastian Stanca a 
debutat ca literat și gazetar. În 
3 octombrie 1901, împreună 
cu studentul Dionisie Stoica, 
a pus bazele gazetei Poporul 
Român, periodic care-și va 
muta redacția la Arad în aprilie 
1911. În perioada 1901-1902 a 
ocupat funcţia de președinte 
al Societăţii Literare „Petru 
Maior” a studenţilor români de 
la Universitatea din Budapesta. 

În 1902, alături de alţi colegi, între care s-au numărat Octavian 
Goga, Ioan Lupaș și Octavian Tăslăuanu, a pus bazele revistei 
Luceafărul7. În paralel, Sebastian Stanca a colaborat și cu alte 
publicaţii românești, precum Lupta din Budapesta, Telegraful 
Român și Revista Teologică din Sibiu. 

În anul 1907 a revenit în Ardeal și s-a căsătorit cu Maria 
Muntean, nepoata criticului literar Titu Maiorescu, originară 
din Ocna Sibiului, avându-l ca părinte spiritual pe Octavian 
Goga. În același an a fost hirotonit preot, de către mitropolitul 
Ioan Meţianu (1828-1916), pe seama parohiei Vulcan, unde a 
activat până în anul 1911, apoi a fost transferat în Sebeș, unde a 
6 Sebastian Stanca, Cipariu Timotheus: értekezés, Muntyán Tivadar 
Könyunyomdája, Pertozsény, 1910.
7 Maria Berényi, Cultura românească la Budapesta în secolul al XIX-
lea, Giula, 2000, pp. 77-82.
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păstorit până la începutul anului 1922, când s-a mutat defi nitiv 
cu întreaga familie la Cluj. Pasionat de istoria românilor, pr. 
Sebastian Stanca s-a înscris la Facultatea de Filosofi e, Limbi și 
Istorie a Universităţii „Ferencz József ” din Cluj în anul 1910, 
eforturile sale, în acest domeniu, fi ind încununate în 1938 
prin obţinerea titlului științifi c de doctor în istorie din partea 
Universităţii „Regele Ferdinand I”, sub coordonarea preotului 
academician Ioan Lupaș, titularul catedrei de istorie a românilor 
din cadrul universității clujene. 

În timpul Primului Război Mondial, pr. Sebastian Stanca a 
împărtășit soarta sutelor de preoți umiliți, arestați și deportanți din 
Transilvania în vestul Ungariei la Șopron. Condeiul său a descris 
în anul 1925 calmul cu care a întâmpinat momentul deţinerii, 
menţionând că: „Ce mari și minunate sunt lucrurile lui Dumnezeu 
în împărăţia sufl etului omenesc. În momentele cele mai grele ale 
vieţii, dă acestui sufl et energii neînchipuite. O liniște grozavă mi-a 
cuprins sufl etul în aceste momente, liniștea înspăimântătoare, 
care ca un preludiu cuprinde natura întreagă în preajma furtunei 
ce clocote înăbușită în adâncime. Îmi făcusem repede seama cu 
mine. Dacă atâtea sute și mii de mucenici au sângerat pentru 
înfăptuirea unui ideal visat de veacuri, cu atât mai vârtos acum 
când înfăptuirea e în prag, reclamă acest ideal jertfă și mai multă 
de sânge. Iar dacă Dumnezeu mi-a scris ca și eu să dau acest tribut 
glorios și sfânt, fi e voia Domnului. Acum înţeleg pe deplin, de ce 
cei mai mari nevinovaţi ai istoriei au pășit pe treptele eșafodului 
cu atâta liniște și bărbăţie”8, precum și greutăţile care au urmat 
după aceasta: despărţirea de familie, tratamentul și condiţiile de 
încarcerare, alimentaţia sărăcăcioasă a celor deţinuţi etc.

În aceeași manieră, Sebastian Stanca descrie momentul 
ajungerii în localitatea Rust, limitrofă orașului Șopron: „În amurgul 
serii de 5 sept[embrie] pe când ciurzile de vite coboară de pe colină 
intram în sat și amestecaţi cu aceste vite blânde, care căscau ochii 
8 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la 
războiul pentru întregirea neamului, p. 46.
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mari la veneticii necunoscuţi, ne facem intrarea «festivă» în cuibul, 
care avea să închidă pe lungă vreme cu lanţurile nelegiuirilor 
suspinele sufl etelor noastre obosite. Un poliţai ursuz ne ia din nou 
pomelnicul și după ce ne cetește regulile aspre ale internării ne 
dă drumul în comună. Zadarnică ne-a fost reclamaţia că n-avem 
bani, n-avem haine, n-avem alimente, n-avem nimic și zadarnică 
cererea ca să ne dea un adăpost. O ridicare din umeri a fost tot 
răspunsul. Noroc că în comună erau multe case goale, pe care mai 
cu binele, mai cu forţa le ocupam câte doi-trei în tovărășie”9. Cu 
același lux de amănunte este descrisă și viaţa exilaţilor („expuși 
primejdiei de a pieri aici de foame”), relaţia cu autorităţile maghiare 
(cărora „suferinţa noastră le oferă prilej de plăcere și satisfacţie”), 
lipsa de ocupaţie a celor internaţi („lipsiţi de orice ocupaţie fi zică și 
intelectuală nu ne rămâne alta decât să hoinărim vagabonzi pe uliţi, 
pe malul lacului și prin vii”), precum și alimentaţia precară („Cu 
alimentaţia o ducem tot mai rău. Voluminoasa noastră cârciumăriţă 
ne înăsprește tratamentul din zi în zi. Carnea de bou bătrân pusă la 
fi ert la 11 ni se așterne caldă la ora 12, garnisită cu legume crude, 
stropite cu apă rece, sare și oţet. Zgârciurile de stomac ne silesc 
adeseori să postim ziua întreagă”10). Trebuie precizat că cei deţinuţi 
și deportaţi au benefi ciat de o „pensie” de internare, de colete cu 
alimente expediate de familii sau de diferitele bănci românești, 
puteau trimite și primi corespondenţe, aveau acces la diferitele 
periodice ale vremii, inconvenientul, pentru un intelectual, fi ind 
arestul la domiciliul stabilit, într-un teritoriu străin, condiţiile 
improprii, ocara populaţiei maghiare, precum și limbajul aspru și 
jignitor utilizat de autorităţile de ordine maghiare.

Dorul de casă, de familie, greutăţile detenţiei sunt surprinse 
într-o serie de poeme, impregnate de o sensibilitate aparte, trimise 
de Sebastian Stanca redacţiei ,,Telegrafului Român” și publicate 
în paginile acestuia: ,,În exil”, ,,Dor de ţară”, ,,Trist”, ,,Resignare”, 
,,Toamnă”, ,,Vântul”, ,,Toamnă târzie”, ,,În cimitir”, ,,Rugăciune”. De 

9 Ibidem, pp. 54-55.
10 Ibidem, pp. 55-67.
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departe, singurătatea și dorul de meleagurile natale sunt motivele 
regăsite în majoritatea poemelor compuse de Sebastian Stanca în 
exil: ,,Vremea trece, ’n al meu sufl et / Crește jalea val cu val, / Când 
te-oi mai vedea eu iară / Mult doritul meu Ardeal?” (,,În exil”), 
,,Gându-mi sboară’n depărtare/Drum de ţară până’n zare,/Trece’n 
fugă deal cu deal / La iubitul meu Ardeal / Văd pe culmi un mândru 
plai, / Unde adesea mă purtai / Doina de mi-o trăgănai. / Turma 
iese’n luminiș / Din huceagul de-aluniș / Doina glasul și-l înstrună/
Și de multă voie bună/Sună codrul de răsună” (,,Dor de ţară”), ,,Mi 
dor de chipul scump al ţării mele / Și-l caut cu ochii-n zarea de 
mătasă / Dar plâng nemângâiat și’n sufl et se pogoară / Povara grea 
a dorului de casă” (,,Trist”) și exemplele pot continua11.

La începutul anului 1917, în urma numeroaselor intervenţii 
ale populaţiei locale, incapabilă să întreţină numărul mare de 
încarceraţi, autorităţile maghiare au procedat la eliberarea unui 
însemnat număr de deţinuţi, printre aceștia numărându-se și 
preotul Sebastian Stanca, eliberat la 17 februarie 1917. Eliberarea 
nu i-a ușurat situaţia, dimpotrivă, întors acasă și-a afl at avutul 
,,pustiu”, în „jaf și mizerie”, fi ind obligat să se prezinte de două 
ori pe săptămână la poliţie și să suporte supravegherea fi ecărei 
acţiuni de către organele de ordine maghiare12.

În toamna anului 1918 s-a implicat în unirea Transilvaniei 
cu România, devenind membru al Consiliului Naţional Român 
din Sebeș. De asemenea, a participat ca deputat sau delegat 
ales al cercului electoral Sebeș la Marea Adunare Naţională de 
la Alba-Iulia, care a hotărât unirea Transilvaniei, Banatului, 
Maramureșului și Sătmarului cu România13.
11 Mihai-Octavian Groza, Marele Război în memorialistica românilor 
din Sebeş, Editura Argonat / Mega, Cluj-Napoca, 2018, pp. 94-96.
12 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la 
războiul pentru întregirea neamului, pp. 66-67.
13 Mihai-Octavian Groza, ,,Activitatea Consiliului Naţional Român 
din Sebeş şi contribuţia sebeşenilor la Marea Unire (noiembrie 1918-
februarie 1919)”, în volumul Sebeş, timp regãsit. Lucrările conferinţei 
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Datorită bogatei activităţi desfășurate până în momentul 
Marii Uniri, la începutul anului 1919, Sebastian Stanca a fost 
cooptat (alături de Pompei Morușca, viitor episcop al românilor 
ortodocși din Statele Unite ale Americii și Canada, și de Virgil 
Nistor) în comisia prezidată de asesorul consistorial Nicolae Ivan, 
trimisă la Cluj, de către Sinodul Arhidiecezan de la Sibiu, care 
urma să pună bazele reînfi inţării Episcopiei Vadului, Feleacului 
și Clujului14. 

Din momentul alegerii sale în consistoriul noii eparhii clujene, 
Sebastian Stanca a făcut naveta vreme de trei ani între Sebeș și 
Cluj, deoarece la început consistoriul nu a avut la dispoziție spații 
de cazare pentru întregul corp administrative. După instalarea 
episcopului Nicolae Ivan la 6 decembrie 1921, pr. Stanca s-a mutat 
cu toată familia la Cluj, unde a locuit până în 1940. În cele două 
decenii petrecute în orașul de pe Someșul Mic, a ocupat funcţiile 
de asesor consistorial (consilier eparhial), protopop, președinte 
al Asociaţiei Clerului ,,Andrei Șaguna” (secţia Cluj), prim-sfetnic 
al episcopului Nicolae Ivan, deputat în Congresul Naţional 
Bisericesc, iar pe perioada celor aproape șase luni de vacanță a 
scaunului chiriarhal clujean, între 3 februarie 1936 (moartea lui 
Nicolae Ivan) și 29 iunie 1936 (întronizarea lui Nicolae Colan) a 
fost „locţiitor al scaunului episcopal din Cluj”15.

La scurtă vreme de la înfi ințarea episcopiei, Sebastian 
Stanca a publicat o broșură în care evoca, într-o primă parte, 
ideea șaguniană a înfi ințării episcopiei, subliniind totodată 

,,100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. Contribuţia 
sebeşenilor la război şi Marea Unire”, coord: Rodica Groza, Editura 
Emma Books, Sebeş, 2014, pp. 143-150.
14 În cadrul acestei comisii au fost cooptaţi, ulterior, Ioan Lupaș, 
Tuliu Roșescu, Vasile Duma, Grigore Pletosu, Petru Popovici, Jovian 
Mureșan, Ioan Iliescu, Aurel Muntean, Zaharia Man, Zosim Chirtop, 
Gavril Buzura, Alexandru Dragomir, Vasile Pahone, Simion Ciuca, 
George Wiltt, Ioan Herman și Antonie Mandeal. 
15 „La mormântul consilierului Dr. Sebastian Stanca”, p. 2.
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rădăcinile ei istorice ștefaniene, apoi în următoarea parte, 
prezenta în mod detaliat itinerariul sinuos al dezbaterilor 
referitoare la înfi ințarea eparhiei clujene între anii 1868-1919 și 
rememora evenimentele petrecute între anii 1919 și 1921. Astfel, 
despre primele ședințe plenare ale consistoriului desfășurate la 
Cluj, părintele Stanca scria: „Consistoriul Clujului își ține prima 
ședință plenară la 22 aug[ust] (4 sept[embrie]) 1919 în Cluj 
în cancelaria protopresbiterală. După săvârșirea serviciului și 
chemarea Duhului Sfânt în biserica parohială din Cluj însoțite 
de cuvântarea ocasională a presidentului as[esor] cons[istorial] 
Nicolae Ivan, consistoriul purcede la rezolvarea agendelor. Se 
ia act de conclusele sinodale și congresuale în chestia înfi ințării 
episcopiei; asesorii aleși depun jurământul prescris; se aleg 
funcționarii consistoriului; referent școlar d[octo]r Seb[astian] 
Stanca, ref[erent] epitr[opesc] (economic n.n.) Pompei Morușca, 
secretar Virgil Nistor, jurisconsult d[octo]r Alecsandru 
Dragomir adv[ocat] în Cluj, casar vicecol[onel] în pens[ie] 
Ion Herman din Dej, contabil Antonie Mandeal, funcț[ionar] 
de bancă în Cluj, protocolist arhivar Aurel Todoruț. Se decide 
ca consistoriul să-și înceapă activitatea la 1 oct[ombrie] st[il] 
v[echi] 1919, se stabilesc zilele pentru ședințele plenare și ale 
senatelor, proiectul prezentat de președinte pentru arondarea 
cercurilor electorale se trimite sinoadelor protopopești, se 
stabilesc salariile funcționarilor conform pragmaticei de 
la Sibiu, se decide înfi ințarea unei gazete ofi ciale, se ia act 
de acțiunea pornită de președinte pentru fondul de zidire al 
catedralei care a dat până aici un rezultat de 55.500 cor[oane] 
și se roagă presidentul să continue colecta și se accentuează 
problema principală a noului consistor: propaganda religioasă. 
Tot din ședința aceasta se face o nouă adresă către Consiliul 
Dirigent în cauza episcopiei, notifi cându-se începerea activității 
Consistoriului. Resortul Cultelor și Instrucțiunii Publice prin 
rezoluțiile numărul 13.494 și 23.321 din 1919 recunoaște 
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existența consistoriului ortodox din Cluj «prin activitatea 
căruia numărul considerabil al românilor ortodocși din părțile 
nordice ale Transilvaniei își primește conducerea bisericească 
proprie, de care s-a bucurat în sec[olele] X-XVII și de care a 
fost despoiat numai prin vitregia vremilor și spiritul agresiv, 
pururea ostil față de biserica ortodoxă română a cârmuirilor 
care s-au succedat în Transilvania». Totodată adaugă că în toate 
chestiile care privesc eparhia Clujului va coresponda direct 
cu consistoriul din Cluj. Președintele Consistoriului încă în 
Sibiu alcătuiește foaia ofi cioasă a diecezei. Cei dintâi număr 
sub numele «Foaia bisericească» apare la 1 Oct[ombrie] și se 
trimite din Sibiu tuturor parohiilor din dieceză. Cu ziua de 2/15 
octombrie 1919 consistoriul își începe activitatea instalându-se 
în etajul al doilea al edifi ciului n[umă]r 11 din piața Unirii. În 
ședința a doua plenară ținută la 28 noiembrie (11 decembrie) 
1919 se iau măsuri pentru prevederea instrucției în școala 
pop[orală] se cere înfi ințarea de cursuri de vară pentru pregătirea 
corpului didactic și se stabilesc defi nitiv cercurile electorale ale 
diecezei. În ședința a treia plenară din 17-30 ianuarie 1920 ia 
știre cu deosebită bucurie înaintarea presidentului la rangul 
de arhimandrit, felicitându-l pentru această binemeritată 
distincție, cere cu insistență de la consistoriul arhidiecezan 
împărțirea fondurilor, se iau măsuri pentru alegerea de protopop 
la Unguraș, ia cu satisfacție la cunoștință cererea n[umă]r 47 
pres. a presidentului către Resortul de Culte pentru un ajutor 
pe seama catedralei și cererea n[umă]r 47 pres. din 13-26 
ianuarie 1920 către primăria orașului ca să cedeze parcul din 
fața Teatrului Național pentru zidirea catedralei, autorizează 
pe P.C.S. presidentul să investească suma de 700.000 coroane 
într-o casă pentru consistor și aprobă bugetul pentru dotația 
funcționarilor consistoriali și a preoțimei peste tot”16.

16 Sebastian Stanca, Istoria episcopiei Clujului, Tipografi a Dr. 
Sebastian Bornemisa, Cluj, f.a., pp. 10-11.
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După zece ani, rememorând activitatea și eforturile depuse 
pentru reînfi inţarea Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, 
Sebastian Stanca îi mărturisea protopopului de Bistriţa, Grigore 
Pletosu, următoarele: „Când am ajuns în Cluj n-am găsit nici 
masă, nici casă, dar ne-am trudit părinte, ne-am trudit și … 
iată ce-a ieșit!”17. 

Prin numeroasele sale intervenţii, benefi ciind și de sprijinul 
nașului său Octavian Goga, Sebastian Stanca a reușit, prin 
intermediul Ministerului de Interne, să obţină din partea primăriei 
Clujului terenul din faţa Teatrului Naţional pentru ridicarea unei 
catedrale, deoarece „clădirea unei catedrale ortodoxe române în 
Cluj se impune ca o necesitate culturală și naţională și de aceea, 
credem că ea trebuie să se ridice în inima orașului”18. De asemenea, 
tot lui Sebastian Stanca i se datorează organizarea începând cu 
anul 1923 a unui „Muzeu istoric-bisericesc” al Eparhiei Clujului, 
pe lângă centrul eparhial. Din raportul consiliului eparhial clujean 
către Adunarea eparhială a episcopiei, din anul 1925, afl ăm că, la 
un an de la înfi ințarea muzeului eparhial, în patrimoniul acestuia 
intraseră 15 obiecte bisericești, raportorii notând totodată lipsa 
de interes a preoților față de sporirea patrimoniului muzeului 
eparhial. Cu toate acestea, prin strădania și „zelul neobosit” 
al părintelui Stanca, „conducătorul acțiunei pentru aducerea 
hrisoavelor și a obiectelor la Muzeul Eparhial”, cum îl nota 
Iosif E. Naghiu în 193819, patrimoniul muzeal a crescut anual, 
în 1930 numărând 49 de obiecte vechi (icoane, cruci, sfeșnice, 
prapori, odăjdii), 129 cărți vechi, 30 de antimise, 11 protocoale 
17 Nicolae Feier, ,,Despre reîntemeierea Eparhiei Vadului, Feleacului 
și Clujului”, în Tabor, anul V, nr. 9, Cluj-Napoca, decembrie 2011, p. 
95.
18 Detalii la Alexandru Moraru, Catedrala Arhiepiscopiei Ortodoxe 
a Vadului, Feleacului și Clujului, Editura Arhidiecezană, Cluj-Napoca, 
1998.
19 Iosif E. Naghiu, „Muzeul Eparhiei Ortodoxe a Clujului”, în Gazeta 
Ilustrată, anul VII, nr. 3, Cluj, martie 1938, p. 31.
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cu ordinațiuni consistoriale și guberniale din 1770-1865, iar în 
anul 1936 deținea 60 de obiecte vechi, 140 cărți vechi, 122 de 
antimise, 15 protocoale cu ordinațiuni consistoriale și guberniale 
din 1770-1865 și 1710 acte vechi din perioada anilor 1770-
186520. Patrimoniul muzeului a continuat să se îmbogățească 
atât prin străduința consilierului Sebastian Stanca de a colecta 
cărți și obiecte bisericești din parohiile Transilvaniei, dar, mai 
ales, prin donațiile făcute de eminentul cărturar Gheorghe Sion, 
de Sebastian Stanca și de episcopul Nicolae Colan. Spre sfârșitul 
perioadei interbelice, Iosif E. Naghiu, custodele muzeului în 
anul 1938, publica în Gazeta ilustrată de la Cluj un material 
descriptiv amplu, detaliat și însoțit de mai multe imagini 
fotografi ce reprezentând sălile muzeului, cărți vechi, icoane, 
prapori și obiecte, despre istoria, organizarea și patrimoniul 
muzeului eparhial clujean (afl ăm că în 1938 cuprindea 6 săli: 1. 
Episcop Nicolae Ivan; 2. Manuscrise; 3. Bibliotecă; 4. Obiecte; 
5. Arhivă; 6. George Sion) în cuprinsul căruia preciza în mai 
multe locuri contribuția decisivă a consilierului Sebastian Stanca 
în colectarea, organizarea, inventarierea și descrierea obiectelor 
patrimoniale21.

Tot din inițiativa sa, la 10 octombrie 1919, a ieșit de sub 
teascurile tipografi ei eparhiale primul număr al Foii bisericești, 
pas urmat, la 1 septembrie 1923, de apariţia organului ofi cial al 
episcopiei, revista Renașterea. În primul număr al acestei gazete, 
redactorul responsabil Sebastian Stanca preciza: ,,Cu sentimente 
de adevărată bucurie creștinească vestim cucernicilor noștri 
preoţi și tuturor celor ce poartă la inimă interesele eparhiei 
noastre, că în ziua de astăzi am ajuns iarăși în situaţia de a vă 
pune la dispoziţie o gazetă ofi cială a Consistoriului nostrum (…) 
prin reînvierea gazetei noastre și munca noastră neprihănită vom 
putea da și noi o modestă contribuţie la consolidarea temeliilor 

20 Gabriel-Viorel Gârdan, „Ctitoriile episcopului Nicolae Ivan”, în 
Tabor, anul V, nr. 9, Cluj-Napoca, decembrie 2011, p. 83.
21 Iosif E. Naghiu, „Muzeul Eparhiei Ortodoxe a Clujului”, pp. 23-36.
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statului nostru românesc”22. Periodicul a fost publicat la Cluj, cu 
regularitate în forma unui săptămânal, între 1923-1940, apoi la 
Alba-Iulia între 1940-1944, și din nou la Cluj între 1944-1948, 
când a fost desfi ințat la presiunea regimului politic comunist. 
În perioada de păstorire a episcopului Nicolae Ivan revista 
,,Renașterea” a fost condusă de Sebastian Stanca între 1923-1927, 
de Orest Bucevschi între 1927-1928, de revizorul Dumitru Antal 
între 1928-1933 și de Ion Mateiu între 1934-1936.

În vara anului 1940, după Dictatul de la Viena, Sebastian 
Stanca s-a refugiat la Sibiu, împreună cu alte instituţii, organizaţii 
și personalităţi ale vieţii culturale românești transilvănene, de 
unde, prin numeroase călătorii și intervenţii și-a adus aportul 
la organizarea noului vicariat de la Alba-Iulia, precum și a 
Episcopiei Maramureșului.

Ca literat, dramaturg, gazetar, Sebastian Stanca s-a remarcat 
prin volumele: Pribegii. Comedie din viaţa meseriașilor în două 
acte (Sibiu, 1910); Bucătăreasa. Comedie într-un act (Brașov, 
1911); Lazăr Diacul. O întâmplare adevărată (București, 1923); 
Fiul cantonierului și alte nuvele (București, 1925); Sergentul. 
Episod din luptele de lângă Jiu în pasul Surduc la începutul lui 
septembrie 1916. Dramă într-un act (Arad, 1926); Lege nouă. 
Comedie într-un act (Sibiu, 1933); Apis și Este (București, 1942). 
Ca preot și teolog s-a afi rmat prin lucrările: Pocăiţii. Studiu pentru 
combaterea sectei pocăiţilor (Sibiu, 1913); Preoțimea și politica 
(Cluj, 1926) și Pâinea vieţii. Carte de rugăciuni pentru toţi creștini 
(Cluj, 1923); iar ca istoric prin cărțile: Istoria episcopiei Clujului 
(Cluj, f.a.); Carmen Saeculare. Preoțimea română din Ardeal în 
slujba idealului național (Cluj, 1927); Biserica Ortodoxă din Sebeș 
(Cluj, 1928); Biserica Ortodoxă din Cluj. O pagină din trecutul ei 
(Cluj, f.a.); Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și 
Clujului (Cluj, 1930); Mănăstirea de la Râpa Râmeţului: 1486-
1827 (Cluj, 1936); Propaganda uniației în Munții Apuseni. Corna-
22 ,,Gazeta noastră”, în Renaşterea, an I, nr. 1, Cluj, 1 septembrie 1923, 
p. 1.
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Șard (Sibiu, 1937) și Viaţa și activitatea episcopului Vasile Moga 
(1774-1845) (Cluj, 1938). De asemenea, a susţinut o serie de 
conferinţe, ale căror texte au fost publicate fi e în paginile revistei 
,,Renașterea” sau în diversele publicaţii ale Astrei, fi e sub formă 
de broșură (Mihai Viteazul, Gheorghe Dima, Gheorghe Lazăr, 
Ciprian Porumbescu, Timotei Cipariu). În manuscris au rămas 
mai multe piese de teatru, precum și o serie de traduceri din 
Schiller, Goethe, Uhland și Heine, o parte din aceste manuscrise 
fi ind păstrate până astăzi la Biblioteca „Astra” din Sibiu. La 
fel de importante au fost și colaborările sale cu numeroase 
articole și studii în Telegraful Român, Luceafărul, Ţara Noastră, 
Cosânzeana, Revista Teologică, Tribuna, Libertatea, Calendarul 
Românului, Biserica Ortodoxă Română, Anuarul Institutului de 
Istorie Naţională, Revista Orăștiei23 ș.a.m.d. 

Talentul său literar a fost moștenit și continuat de doi 
dintre fi ii săi, Radu Stanca (poet, dramaturg, regizor, discipol și 
asistent al marelui Lucian Blaga, profesor de estetica teatrului la 
Conservatorul Popular din Sibiu, mentor și membru marcant 
al Cercului Literar de la Sibiu, redactor al revistelor Maine, 
Symposion, Curţile Dorului și Naţiunea Română și Horia Stanca 
(memorialist, cronicar dramatic, traducător, ofi ţer de artilerie, 
atașat de presă și secretar cultural la Legaţia Română din 
Berlin, funcţionar al Ministerului de Externe și în Ministerul 
Informaţiilor). 

Rămas la Sibiu după eliberarea Ardealului de Nord în 
cursul anului 1944, Sebastian Stanca a trecut la cele veșnice la 
vârsta de 69 de ani, după o lungă suferinţă, în dimineaţa zilei 
23 Iuliu-Marius Morariu, Gabriela-Margareta Nisipeanu, 
„Sebastian Stanca: bibliografi e selectivă”, în vol. Sebastian Stanca 
(1878-1947). Un cleric cărturar din Sebeşul de altădată, pp. 13-33; 
Iuliu-Marius Morariu, „Activitatea literară, teologică şi istorică a 
lui Sebastian Stanca refl ectată în opera publicistică”, în vol. Sebastian 
Stanca (1878-1947). Un cleric cărturar din Sebeşul de altădată, pp. 137-
148.
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de 9 noiembrie 1947, fi ind prohodit în catedrala mitropolitană 
și înhumat în cimitirul central din localitate, ducând cu el în 
mormânt o experienţă istorică de o viaţă, o adevărată școală 
istorică, teologică, literară, publicistică. În necrologul semnat de 
Vasile Sava, publicat pe prima pagină a revistei eparhiale clujene 
,,Renașterea” în 23 noiembrie 1947, sunt consemnate următoarele 
rânduri: 

„Episcopia Clujului și ziarul Renașterea a încercat 
săptămâna trecută un adânc doliu în urma trecerii la 
cele veșnice a merituosului consilier eparhial, referent în 
retragere și fost multă vreme redactor al ziarului ofi cial 
Renașterea: Dr. Sebastian Stanca. Și împreună cu aceste 
instituții încercăm o foarte adâncă durere noi toți, care l-am 
cunoscut de la preotul cel mai îndepărtat de la sate și până 
la cel mai înalt demnitar bisericesc, pentru că toți ne-am 
bucurat de prietenia lui caldă și blândă. Cu el s-a stins un 
sufl et nobil și o inimă largă, care încălzea pe toţi care veneau 
în contact cu el. 

Când mergeam la București sau în alte Eparhii și 
spuneam că sunt de la Cluj toată lumea mă întreba: «Dar ce 
mai face părintele Stanca?» Trebuia să ne dăm seama că acest 
om al Bisericii devenise o personalitate bine cunoscută pe toate 
plaiurile românești. Acest nume bun și l-a câștigat prin ţinuta 
sa cu adevărat preoţească și prin munca asiduă și neprecupeţită 
depusă în toate locurile unde l-a rânduit soarta. (…)

Am stat cu el, cu birourile alăturate timp de 18 ani. 
Am locuit tot 18 ani în aceiași curte, ușă în ușă, în perfectă 
armonie și netulburată prietenie. Am văzut preoţi bătrâni 
plini de griji și greutăţi intrând și ieșind din biroul lui. Am 
văzut tineri candidaţi la preoţie intrând și cerându-i un post 
sau alt ajutor. Toţi au ieșit mângâiaţi și satisfăcuţi. L-am 
văzut la ședinţele corului și ale Societăţii Femeilor ortodoxe, 
pururea radiind de voie bună și ajutând toate lucrurile bune 
cu înţeleptul său sfat. Pentru aceasta îl răsplătea toată lumea 
cu stima și iubirea sa.



272

Acestea sunt motivele pentru care au rămas adânc 
îndurerați la vestea morții părintelui dr. Sebastian Stanca, 
toți câți l-au cunoscut personal, ca și cei ce i-au cunoscut 
scrisul, deoarece comorile sufl etului său se vărsau din belșug 
pe coloanele ziarelor și în broșuri, fi ind un iscusit mânuitor 
al condeiului. 

S-au rărit tare rândurile celor ce am început a lucra 
la așezarea Episcopiei din Cluj. S-a dus acum și părintele 
Stanca. Legea fi rii este necruţătoare. Când crezi că ai 
dobândit lumea, ţi-ai așezat copiii, în groapă te sălășluiești. 
Unica mângâiere este că acolo nu sunt cunoscute scârbele și 
durerile lumii acesteia. Căci, Sebastian Stanca a avut parte și 
de acestea, și fără vină. (…)

Rugăm pe bunul Dumnezeu ca pentru cele bune 
făptuite pe pământ ca și pentru cele îndurate fără vina lui, 
să-l răsplătească cu veșnica odihnă în cortul celor drepți, iar 
celor rămași aici, soție, copii, rude și prieteni să le trimită 
darul mângâierilor sale. Icoana consilierului eparhial Dr. 
Sebastian Stanca va rămânea pururi vie în inimile noastre și 
istoricul Eparhiei Vadului și Clujului va vorbi, celor ce vor 
veni în urmă, de Dr. Sebastian Stanca și sârguințele sale”24.

Preot și cărturar de excepţie, animat de un sensibil spirit 
critic, teolog, literat, gazetar, Sebastian Stanca rămâne un nume 
însemnat în istoria Bisericii Ortodoxe și a culturii române din 
Transilvania, viaţa și activitatea sa fi indu-i încununate de funcţiile 
deţinute, de conferinţele susţinute, dar mai ales de opera istorică, 
literară și teologică lăsată posterității.  

24 Vasile Sava, ,,† Dr. Sebastian Stanca”, în Renaşterea, anul XXV, nr. 
46-47, Cluj, 23 noiembrie 1947, p. 1.
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ARHIEPISCOPUL TEOFIL HERINEANU
(1909-1992)

110 ani de la naștere

 

Pr. Iustin TIRA

În anul 2009, când se împlinea un secol de la nașterea celui 
ce cârmuise eparhia Vadului‚ Feleacului și Clujului vreme de 35 
de ani, la inițiativa și sub coordonarea Părintelui Profesor Ioan 
Chirilă de la Facultatea noastră de Teologie, cu binecuvântarea 
Arhiepiscopului și Mitropolitului BARTOLOMEU, a fost alcătuit 
volumul: „Arhiepiscopul Teofi l Herineanu – 100 de ani de la 
naștere”. Volumul, însumând 250 de pagini, a fost tipărit în anul 
2010, în Editura Renașterea, cu sprijinul fi nanciar al unor parohii 
din municipiul Cluj-Napoca și din municipiul Bistrița.

Acum, la împlinirea a 110 ani de la nașterea ilustrului ierarh, 
în cele ce urmează, voi încerca o rememorare a vieții și lucrării 
sale în cei 17 ani de preoție, ca și în cei 43 de ani de arhierie.

Să începem cu începutul și să spunem că s-a născut pe data 
de 11 noiembrie 1909, în localitatea Arcalia, județul Bistrița 
Năsăud, din părinții Ludovica și Vasile Herineanu. După studiile 
liceale începute la Liceul „Andrei Mureșanu” din Dej și încheiate 
la Liceul „George Barițiu” din Cluj, în anul 1928 a fost admis la 
Academia Teologică Greco-Catolică din Gherla, ale cărei cursuri 
le-a absolvit în anul 1932. În aceeași perioadă a urmat și studii de 
specialitate la Facultatea de Teologie Catolică din Paris.

Cu evidente înclinații înspre monahism, în ziua de 19 iunie 
1932, a fost hirotonit preot celib de către episcopul Iuliu Hosu și 
numit la Parohia Ceaba, cu fi lia Valea Ungurașului, județul Cluj. 
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Arhiepiscopul Teofi l Herineanu (1909-1992)
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Despre activitatea sa preoțească găsim date într-o autobiografi e din 
29 mai 1949, pe care a descoperit-o istoricul Adrian Nicolae Petcu 
în dosarul de urmărire întocmit de securitate. Menționez că dosarul 
cercetat de istoricul Adrian Nicolae Petcu însumează 10 volume, 
cu peste 2500 fi le și se întinde pe parcursul a 38 de ani, adică din 
anul 1949, când a fost ales episcop de Roman și Huși, și până în anul 
1987. Studiul rezultat din cercetare a fost publicat în revista noastră 
mitropolitană TABOR, nr. 9, din anul 2009, și reluat în volumul 
„Arhiepiscopul Teofi l Herineanu -100 de ani de la naștere”, volum 
pe care-l aminteam mai sus.

Revenind la autobiografi e, iată ce scrie părintele Teofi l: „Întâia 
mea parohie a fost Ceaba, județul Someș, parohia spaimă a tuturor 
nou hirotoniților în anii când era vacantă. Este o parohie nedorită din 
cauza izolării sale având comunicare grea în orice direcție. Acolo am 
activat 5 ani pe tărâm material și spiritual. Pe cel material, în primul 
rând, biserica era neterminată și inutilizabilă. Am liturghist în școala 
primară. Am cheltuit acolo multă energie pentru terminarea bisericii, 
pentru înlocuirea acoperișului casei parohiale și pentru edifi carea 
anexelor gospodărești.

Nici promovarea evlaviei și a moralității nu a fost neglijată. […] 
Din Ceaba am fost chemat de credincioșii din Băbuțiu, județul Cluj. 
Aici am activat 9 ani, 1937-1946. În Băbuțiu lipseau toate edifi ciile 
parohiale. În primii 2 ani s-au reabilitat toate . Stăvilirea trecerilor la 
baptiști mi-a cauzat aici multă mâhnire și frământare. Din Băbuțiu am 
fost mutat de Episcopie, la cererea credincioșilor, în parohia Panticeu, 
județul Cluj, unde mă regăsesc din decembrie 1947. […] În Panticeu 
am cedat jumătate din sesia preoțească pentru terminarea bisericii, 
abia pusă sub acoperiș. Edifi carea a stagnat 9 ani (1938-1947). În 
prezent biserica e pusă în stare de utilizare. Are uși, ferestre, padiment, 
mobilier. În 23 noiembrie 1947, biserica a fost dată exercitării cultului 
prin binecuvântarea protopopului de la Gârbou-Someș. Combaterea 
sectarilor din Panticeu, afl ători aici în proporție de 1/3 din numărul 
românilor, cere multă bătaie de cap.
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Atitudinea din timpul trecerilor mi-a fost zbuciumul sufl etesc și 
repetate consfătuiri cu credincioșii mei”1. Această autobiografi e, din 
care am citat, a întocmit-o la cererea Patriarhiei și nu din proprie 
inițiativă. Nu-și evidenția niciodată roadele pastorației, deși ele existau, 
nu și le expunea și nu-și aroga niciun merit. Avea convingerea că Cel 
ce trebuie să le cunoască, le vede și le scrie în Cartea Vieții. Pentru 
dosarul pe care Cancelaria Sfântului Sinod îl pregătea în vederea 
alegerii sale ca episcop era necesar și acest act. L-a întocmit, dar prin 
Ministerul Cultelor, a ajuns și la Securitate, în dosarul de urmărire pe 
care i l-au deschis din acel moment. 

Nu-și dorea episcopat și nici alte demnități înalte. De aceea, în 
încheierea autobiografi ei, scria: „Țin să menționez că nu doresc nici 
un fel de distincție; visez viața de mănăstire pentru eventualitatea că 
voi fi  liber de obligația de a-mi susține mama văduvă și bolnăvicioasă. 
Fizicește nu sunt deloc robust. Talent oratoric, hotărât nu am. Din 
contră, din pricina timidității sunt un vorbitor submediocru. Mă simt 
fericit când nimeni nu mă remarcă, nici în bine, nici în rău”2.

Anul 1948, an în care regimul comunist a desfi ințat Biserica greco-
catolică, iar majoritatea covârșitoare a preoților și credincioșilor au 
revenit în sânul Bisericii Ortodoxe de la care fusese rupți în anul 1700, 
l-a găsit preot paroh în Panticeu, județul Cluj. Despre frământările 
sufl etești prin care a trecut în acea toamnă, depune mărturie nepotul 
său de frate, protopopul Teofi l Herineanu, al Dejului, trecut și el la 
cele veșnice în anul 2015. Iată ce spune protopopul Teofi l despre 
unchiul său: „În anul 1948, memorabilul an al revenirii la Biserica 
străbună, fi ind preot greco-catolic la parohia Panticeu, la un moment 
dat, timp de trei zile și trei nopți, nu a mai fost văzut de nimeni. S-a 
retras și s-a închis în biserica parohială, unde s-a rugat, cu post negru, 
cerând Părintelui ceresc să-i lumineze calea. La ieșirea din biserică a 
declarat că revine la Biserica străbună”3. 
1 Adrian Nicolae Petcu, „Arhiepiscopul Teofi l Herineanu, în 
documentele securității”, în volumul Arhiepiscopul Teofi l Herineanu 
-100 de ani de la naștere, Editura Renașterea, 2010, pp. 79-80.
2 Adrian Nicolae Petcu, op.cit. , pp. 80-81. 
3 Pr. Teofil Herineanu, „Arhiepiscopul Teofi l Herineanu, așa cum 
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Credința în puterea rugăciunii, a postului și a Sfi ntei Liturghii 
l-a însoțit toată viața și le-a practicat până în ultima clipă a vieții. De 
aceea și în anul de cumpănă 1948 s-a încredințat lucrării acestora.

Credincioșii din Ceaba, ca și cei din Băbuţiu și Panticeu, 
l-au primit și l-au păstrat cu dragoste în inima lor pe tânărul și 
foarte zelosul preot. L-au ascultat și l-au urmat. La rândul său, 
vlădicul Teofi l, peste ani, evoca cu nostalgie anii preoției și pe 
credincioșii din cele trei parohii și îi păstra în rugăciune.

Episcop al Romanului și Hușilor

Cum am putut observa în autobiografi a din care am citat 
mai sus, nu-și dorea nici un fel de demnitate înaltă, ci doar pe 
aceea de modest slujitor al lui Hristos în calitate de preot. La 
insistențele Patriarhului Justinian și a preoților, foști greco-
catolici și reveniți la ortodoxie, după multe ezitări și îndelungi 
frământări, în luna iunie din anul 1949, a acceptat să candideze 
pentru ocuparea scaunului episcopal al unei eparhii vacante la 
acea vreme.

Ca urmare, Sfântul Sinod al Biserici Ortodoxe Române, în 
ședința din 8 iunie 1949, l-a ales pe candidatul Teofi l Herineanu 
ca episcop al Romanului și Hușilor, cu 58 de voturi din 71. S-au 
decis apoi formalităţile premergătoare în vederea hirotonirii 
sale întru arhiereu. Pentru iniţiere și pregătire, a fost încredinţat 
arhimandritului Teoctist Arăpașu - vicarul Arhiepiscopiei Iașilor. 
Aici a fost tuns în monahism, la mănăstirea Cetăţuia, în ziua de 
29 iunie 1949, de sărbătoarea Sfi nţilor Apostoli Petru și Pavel. 
Hirotonia întru arhiereu a fost săvârșită de către mitropoliţii: 
Nicolae Bălan al Ardealului și Firmilian Marin al Olteniei și 
episcopul Iosif Gaft on al Rîmnicului și Argeșului, în prezenţa 

l-am cunoscut”, în volumul Arhiepiscopul Teofi l Herineanu – 100 de ani 
de la naștere, Editura Renașterea, 2010, p. 236. 
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Patriarhului Justinian, la schitul Dragoslavele, judeţul Argeș, în 
ziua de 21 august 1949.

Solemnitatea întronizării ca episcop al Romanului și Hușilor, 
a avut loc pe data de 28 august 1949, în Catedrala episcopală din 
Roman și a fost ofi ciată de către Mitropolitul Sebastian Rusan al 
Moldovei, în prezenţa Patriarhului Justinian, a Episcopului Antim 
Nica – locţiitor al Eparhiei Dunării de Jos, a numeroși preoţi, 
monahi și credincioși.

Episcopatul de la Roman n-a debutat sub cele mai favorabile 
auspicii, pentru că o parte dintre sinodali l-au primit în rândul lor 
cu mari rezerve, o parte a preoţimii și a monahilor din eparhie îl 
suspectau de simpatii și înclinaţii înspre catolicism și ca urmare 
nu-l priveau cu prea mare încredere, iar autorităţile statului 
comunist încercau să-l prezinte ca fi ind „omul lor” emanaţia 
puterii de stat introdusă în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române.

Părintele Teofi l Herineanu, fi indcă a fost un preot de vocaţie, 
a devenit și un arhiereu pe deplin responsabil de misiunea 
pe care și-a asumat-o în faţa lui Dumnezeu și a Bisericii lui 
Hristos. Slujirea, rugăciunea, postul, faptele bune și viaţa morală 
impecabilă au fost cele pe care le-a practicat el însuși și cele pe 
care le pretindea preoţilor și monahilor.

De aceea, la scurtă vreme după instalare, mai precis pe 5 
noiembrie 1949, a ţinut să-și clarifi ce poziţia. Iată ce se spune 
într-un document, descoperit de istoricul Adrian Nicolae Petcu 
în Dosarul său de urmărire, întocmit de Securitate: „Eu nu sunt o 
energie politică-administrativă. Eu am o preferinţă pentru rugăciune, 
pietate și meditaţie. Vreau ca preoţimea eparhiei mele să înveţe a se 
ruga. E o greșală în a crede că eu sunt om politic și că am obligaţii 
politice. Eu nu am ţinut, de la venirea mea aici, nici un discurs sau 
predică cu aspect politic... Nu-i genul meu. Să luăm de la catolici 
tot ce-i bun în educaţia tineretului și în crearea obișnuinţei pentru 
popor de a se ruga. De altfel, gălăgia aceasta de la eparhie, cu atâtea 
confl icte între preoţi și familiile lor și între ei înșiși, mă indispune. Eu 
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am fost obișnuit să duc o viaţă liniștită, deși am avut parohii sărace, 
în ultima aveam 300 de sectanţi. Din contradicţiile cu ei am ajuns 
să mânuiesc bine Scriptura. [...] Eu doresc pace între toţi preoţii și 
popor. Permanent sunt pe teren, unde prin rugăciune și redeșteptarea 
la o nouă viaţă mistică creștină a preoţilor și a poporului să putem 
regenera naţiunea. Sunt convins că Biserica trece printr-o mare 
criză. Pentru a o preîntâmpina o putem face numai prin rugăciune. 
[...] cu timpul voi căuta ca din pregătirea dată de Biserica Unită și 
cu tradiţia Bisericii Ortodoxe, să înfăptuiesc ceva. Mă mulţumește 
să văd Catedrala episcopală plină de credincioși, din toate clasele 
sociale, venind și urmându-mi pilda în a se ruga; am o părere de 
rău; că nu am personal sufi cient”4.

Pentru așezarea eparhiei într-o stare duhovnicească după 
rânduială, tânărul Episcop Teofi l a început o susţinută activitate 
pastoral-misionară, liturgică și fi lantropică. Astfel au început: 
vizitele pastorale în parohiie și mânăstirile eparhiei, săvârșirea de 
Sfi nte Liturghii în fi ecare duminică și sărbătoare, de vecernii și 
acatiste, de predici tematice. Acestora li s-au adăugat: solidaritatea 
episcopului cu preoţii și călugării persecutaţi de autorităţile 
comuniste, ajutorarea preoteselor văduve și a celor a căror soţi 
preoţi erau arestaţi sau în închisori, sprijinirea preoţilor eliberaţi 
din închisori prin numirea lor la parohii sau la Centrul Eparhial, 
ajutorarea familiilor sărace și a persoanelor sărace. 

Studiul istoricului Adrian Nicolae Petcu pune în lumină 
cazuri concrete din categoria celor enumerate mai înainte, așa cum 
rezultă ele din notele informative pe care sârguincioșii informatori, 
din Centrul Eparhial și din eparhie, le transmiteau Securităţii.

Iată două exemple ilustrative din categoria actelor fi lantropice, 
primul: în 24 martie 1950, un informator scria Securității: 
„Informez următoarele: Episcopul a dat azi un ajutor de 2000 
lei la două femei bătrâne surori, foste cu avere mare (negustori), 
dar acum lipsite și trăind din mila vecinilor, bani înmânaţi prin 

4 Adrian Nicolae Petcu, op. cit., pp. 88-89. 
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subsemnatul”. Și cel de-al doilea caz, în care informatorul vrea 
să dovedească simpatia deosebită a episcopului Teofi l faţă de 
persoanele lovite de regim, arată cazul preotului Cojocaru, „fost 
moșier dispersat la Roman – spune informatorul – căruia i-a dat 
ca ajutor suma de 5000 lei, fără să fi e trecută în vreo evidenţă 
sau stat. Îi place să facă aceasta, adică, a se afl a în anturajul unor 
preoţi cu trecut dubios”5, încheie nota informativă. 

Urmarea acestor gesturi a fost cea constatată de un alt 
informator și raportată Securităţii: „La un rând pentru untdelemn, 
se vorbea insistent despre inima de aur a P.S. Episcop Teofi l, pe 
care îl laudă romașcanii pentru binefacerile ce le face... De Paști 
ajutoarele au curs gârlă, însă foarte greu se poate afl a cui s-au dat, 
afară de săracii obișnuiţi”6, încheie informatorul. 

Episcopul Teofi l Herineanu la cârma Eparhiei 
Vadului,  Feleacului și Clujului

Lucrarea arhierească a vlădicului Teofi l la cârma eparhiei 
Vadului, Feleacului și Clujului, s-a întins pe parcursul a nu mai 
puțin de 35 de ani, din decembrie 1957, până în noiembrie 1992, 
când a trecut la cele veșnice. 

Scaunul episcopal al Clujului, devenise vacant prin alegerea 
întîistătătorului eparhiei, episcopul academician Nicolae Colan, 
ca arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, în luna mai 
a anului 1957. 

Așa se face că, după îndelungi și amănunțite analize și frământări, 
care au durat o jumătate de an, a fost convocat Colegiul Electoral 
Bisericesc, pentru ziua de 19 decembrie 1957 în vederea alegerii noului 
episcop al Vadului, Feleacului și Clujului. De menţionat că, potrivit 
Statutului Bisericii Ortodoxe, în vigoare la acea dată, din Colegiul 
Electoral Bisericesc făceau parte: membrii Sfântului Sinod, membrii 

5 Adrian Nicolae Petcu, op. cit., p. 95. 
6 Adrian Nicolae Petcu, op. cit., p. 97. 
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Adunării Naționale Bisericești și membrii Adunării Eparhiale a 
eparhiei vacante. În urma scrutinului a fost ales, cu unanimitate de 
voturi, episcopul Teofi l Herineanu al Romanului și Hușilor.

Solemnitatea întronizării noului eparhiot a avut loc 
duminică, 22 decembrie 1957, în Catedrala episcopală din Cluj, 
în cadrul unor festivități impresionante, la care au participat, cu o 
singură excepție, toți membrii Sfântului Sinod, ofi cialități centrale 
și locale, vicari și consilieri ai eparhiilor din Ardeal și Banat, 
profesori de teologie de la Sibiu și Cluj, preoţi și credincioși.

Actul întronizării, potrivit prevederilor Statutului, a fost ofi ciat 
de către Mitropolitul Nicolae Colan al Ardealului, în prezenţa 
Patriarhului Justinian Marina, a mitropoliţilor; Justin Moisescu al 
Moldovei și Sucevei, Firmilian Marin al Olteniei și Vasile Lăzărescu 
al Banatului și a episcopilor: Iosif Gaft on al Râmnicului și Argeșului, 
Chesarie Păunescu al Dunării de Jos, Antim Angelescu al Buzăului, 
Valerian Zaharia al Oradiei, Policarp Morușca, fost episcop al 
românilor din America, pensionar, Antim Târgovișteanul și Teoctist 
Botoșăneanul, episcopi vicari patriarhali. A lipsit doar episcopul 
Andrei Magier al Aradului, din motive de sănătate.

Sfânta Liturghie arhierească a fost ofi ciată de către: Mitropo-
litul Nicolae Colan al Ardealului și episcopii: Valerian Zaharia al 
Oradiei și Policarp Morușca, fost episcop al românilor din Ame-
rica, împreună cu toţi vicarii eparhiilor din Ardeal și Banat, pro-
topopii eparhiei și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de 
Corul Catedralei, dirijat de părintele profesor Ioan Brie.

Am insistat asupra acestor aspecte, pentru că ele dau măsura 
importanţei alegerii și instalării episcopului Teofi l Herineanu la cârma 
eparhiei Clujului, pentru istoria și lucrarea pastoral-misionară a 
Bisericii Ortodoxe în Transilvania, ca și a solidarităţii întregului Sinod 
cu noul ales. Aceste elemente rezultă limpede și din cuvântările rostite 
în Catedrală de către: Mitropolitul Nicolae Colan, patriarhul Justinian 
Marina și episcopul Teofi l Herineanu, noul instalat7. 

7 Amănunte despre eveniment, în revista Mitropolia Ardealului, anul 
XVIII, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1973, pp. 1262-1301.
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Preoţimea eparhiei la care venea episcopul Teofi l în decem-
brie 1957, avea o caracteristică aparte faţă de cea din eparhia Ro-
manului și Hușilor. Era formată din preoţi vechi ortodocși și din 
preoţi reveniţi la ortodoxie. O parte dintre cei dintâi l-au primit 
cu rezerve, cel puţin la început, în vreme ce preoţii reveniţi l-au 
întâmpinat cu bucurie și speranţe. „Vine al nostru” spuneau ei. Ori 
această împărţire în „tabere” episcopul Teofi l era chemat să o ges-
tioneze în așa fel încât toţi să devină preoţii eparhiei ortodoxe a 
Vadului, Feleacului și Clujului. Lucrarea, așa cum s-a dovedit pe 
parcurs, nu a fost deloc ușoară, pentru că celor două categorii de 
preoţi, menţionate mai sus, li se adăuga o a treia: cea a preoţilor 
greco-catolici nereveniţi, care îl priveau ca pe un „trădător”.

Cu credinţă neclintită, cu rugăciune stăruitoare, cu viaţă moral-
duhovnicească impecabilă, cu tact, cu înţelepciune și cu foarte multă 
răbdare, în timp a reușit să creeze un corp unic de slujitori ai Bisericii 
străbune din această parte a Transilvaniei. Dovada acestei realizări o 
constituie statornicia în credinţa ortodoxă a preoţilor și credincioșilor, 
confi rmată în frământările confesionale de după 1989.

Ușa biroului episcopului Teofi l a fost mereu deschisă chiar și 
preoţilor greco-catolici nereveniţi care îl vizitau. Și nu erau puţini. 
Chiar și foștii profesori de la Academia Teologică Greco-Catolică, care 
mai erau în viaţă, teologi și preoţi venerabili, îi călcau pragul casei. Pe 
mulţi i-a ajutat fi nanciar. I-am cunoscut și eu pe unii dintre ei.

O categorie specială care a fost în preocuparea și grija 
episcopului Teofi l, cum fusese și la Roman, a fost cea a preoţilor 
foști deţinuţi în închisorile comuniste. Cu execepţia vrednicului 
de pomenire, patriarhul Justinian Marina, ceilalţi ierarhi erau 
rezervaţi în a-i primi în rândul clerului activ pe cei trecuţi prin 
închisori, știut fi ind că, și după eliberare, aceștia continuau să fi e în 
supravegherea foarte atentă a Securităţii. Episcopul Teofi l nu numai 
că i-a numit la parohii pe preoţii eparhiei eliberaţi din închisori, ci 
a primit și preoţi din alte eparhii, refuzaţi de ierarhii lor.

Preoţii eparhiei reprimiţi în clerul activ, sunt următorii: 
părintele profesor Ioan Bunea, părintele Gavril Relea, părintele 
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Gheorghe Mureșan, Părintele Gavril Zob, părintele Vasile Frăţilă și 
ieromonahul Filaret Puţ.

Preoţii din alte eparhii, foști deţinuţi politici, primiţi în eparhie și 
numiţi la parohii de către episcopul Teofi l sunt următorii: arhimandritul 
Vasile Vasilache, ieromonahul Mina Dobzeu, ieromonahul Arsenie 
Papacioc, ieromonahul Cleopa Nan, ieromonahul Gavril Gherasim 
Bica, ieromonahul Adrian Făgeţeanu, ieromonahul Justinian Petrinca 
și preotul Lazăr Cârja.

Acestora li s-au adăugat tinerii teologi, trecuţi prin închisorile 
comuniste, primiţi și hirotoniţi de către episcopul Teofi l. Aceștia sunt: 
Alexandru Spinciu, Adrian Cărăușu, Gavril Burzo și Liviu Brânzaș .

Este de menţionat că toţi cei amintiţi s-au dovedit preoţi de 
înaltă ţinută și conștiinţă, care au lăsat urme adânci în sufl etele 
păstoriţilor și bucurie în inima Chiriarhului.

În vremea chiriarhatului vlădicului Teofi l, eparhia Clujului 
avea în purtarea de grijă și cele 14 parohii ortodoxe ucrainiene 
din judeţul Maramureș, constituite într-un protopopiat ucrainian. 
Nu numai că răspundea cu bucurie invitaţiilor de a săvârși Sfânta 
Liturghie, de a le sfi nţi sau resfi nţi bisericile, de a hirotoni preoţi , dar 
s-a îngrijit și de obţinerea de locuri speciale la Seminarul Teologic 
din Cluj pentru tinerii ucrainieni care doreau să devină preoţi. De 
asemenea s-a îngrijit de tipărirea unui Calendar de perete pentru 
credincioșii ucrainieni și a unei Cărţi de rugăciuni. Atât Calendarul 
cât și Cartea de rugăciuni, întocmite de vrednicul protopop din acea 
vreme, părintele Ioan Piţura (astăzi vicar general al ucrainienilor 
ortodocși din România), au fost primele tipărituri pentru credincioșii 
ortodocși ucrainieni din ţara noastră, în limba lor maternă.

Ridicarea eparhiei la treapta de arhiepiscopie

Pe data de 9 septembrie 1973, în Catedrala eparhială din 
municipiul nostru, a avut loc solemnitatea ridicării eparhiei Vadului, 
Feleacului și Clujului la treapta de arhiepiscopie și a întăistătătorului 
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ei, episcopul Teofi l Herineanu, la rangul de arhiepiscop precum și 
hirotonirea întru arhiereu și instalarea ca episcop-vicar a părintelui 
Justinian Chira, cu titulatura de Maramureșanul.

Cele două evenimente erau în fapt ducerea la îndeplinire 
a hotărârii Sfântului Sinod, luată în ședinţa din 9 iunie 1973, 
privind alegerea arhimandritului Justinian Chira – stareţul 
mănăstirii „Sfânta Ana” de la Rohia, ca arhiereu vicar al Vadului, 
Feleacului și Clujului și a hotărârii Adunării Naţionale Bisericești, 
luată în ședinţa din 10 iunie 1973 și validată de Sfântul Sinod, în 
ședinţa din 11 iunie 1973, privind ridicarea eparhiei la treapta 
de arhiepiscopie și a episcopului Teofi l Herineanu la rangul 
de arhiepiscop. Cea dintâi hotărâre a fost luată la propunerea 
Chiriarhului Clujului, respectiv episcopul Teofi l Herineanu, iar 
cea de-a doua, la propunerea patriarhului Justinian, întâistătătorul 
Bisericii Ortodoxe Române de la acea vreme, cel de vrednică și 
recunoscătoare aducere aminte.

Solemnitatea zilei de 9 septembrie 1973 a fost trăită cu emoţie 
și bucurie de mulţimea credincioșilor clujeni, maramureșeni și 
bistriţeni, prezenţi în număr foarte mare, împreună cu preoţii lor 
și protopopii eparhiei. Momentul a fost onorat de participarea 
mai multor membri ai Sfântului Sinod: Mitropolitul Teoctist 
Arăpașu, al Olteniei, reprezentantul Patriarhului Justinian, 
Mitropolitul Nicolae Mladin al Ardealului, Mitropolitul Nicolae 
Corneanu – al Banatului, Episcopul Vasile Coman – al Oradiei, 
Episcopul Visarion Aștileanu – al Aradului, Episcopul Teofi l 
Herineanu – al Clujului și Episcopul-vicar Emilian Rășinăreanul 
– al Arhiepiscopiei Sibiului. Au fost prezenţi o bună parte dintre 
profesorii Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, 
precum și profesorii Seminarului Teologic din Cluj-Napoca. 
Acestora li s-au alăturat episcopii bisericilor protestante istorice, 
care-și au sediul episcopal în Cluj-Napoca. Au fost prezenţi și 
reprezentanţi ai autorităţilor locale și judeţene.

A fost o sărbătoare trăită cu mare emoţie, mai ales de către 
credincioșii și preoţii maramureșeni, care-și însoţeau părintele 
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duhovnicesc, arhimandritul Justinian – stareţul Rohiei, în cel mai 
important moment al vieţii sale: hirotonia întru arhiereu și instalarea 
ca episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Hirotonia părintelui 
Justinian a fost importantă și emoţionantă și pentru faptul că era 
prima hirotonie întru arhiereu săvârșită în Catedrala Ortodoxă din 
Cluj-Napoca. De la sfi nţirea ei, din 5 noiembrie 1933, a așteptat vreme 
de 40 de ani acest moment. Urmașii episcopului ctitor Nicolae Ivan, 
au fost hirotoniţi, primul Nicolae Colan, în Catedrala Mitropolitană 
din Sibiu, pe data de 31 mai 1936, iar cel de-al doilea, episcopul 
Teofi l Herineanu, venea din scaunul episcopal al Romanului și era 
doar instalat ca episcop al Vadului, Feleacului și Clujului. 

Actul hirotonirii întru arhiereu a părintelui arhimandrit Justinian 
a fost săvârșit în cadrul Sfi ntei Liturghii din acea zi de 9 septembrie 
1973, de către: Mitropolitul Nicolae Mladin al Ardealului, Episcopul 
Vasile Coman – al Oradiei și Episcopul Teofi l Herineanu – al Clujului8.

Ridicarea eparhiei la treapta de arhiepiscopie trebuie să 
spunem că a fost un act de dreptate duhovnicească, pentru că 
episcopia Clujului era și este în fapt, continuatoarea celorlalte 
două eparhii din acest spațiu transilvan, ce coboară adânc în 
istorie, până în secolele al XV-lea și al XVI-lea. Ele se regăsesc 
în titulatura completă a eparhiei noastre. Așa încât, proclamarea 
solemnă a acestui act, a fost o zi binecuvântată, zi de sărbătoare, 
trăită cu emoție și bucurie de credincioși, de preoți și de ierarhi.

Am evocat aceste două momente pentru valoarea lor în 
sine, dar și pentru faptul că, totuși, s-a reușit înfăptuirea lor în 
vremuri în care autoritățile comuniste acceptau tot mai greu 
manifestările exterioare și vizibile ale Bisericii. Totul trebuia să 
se consume între zidurile locașului de cult. Aspecte care astăzi 
mi se par simple și de la sine înțeles să se petreacă (cum ar fi  
procesiunea cu ierarhii și preoții înveșmântați, de la reședință la 
Catedrală sau sonorizarea) atunci erau probleme foarte greu de 

8 Amănunte despre eveniment, în revista Mitropolia Ardealului, anul 
XVIII, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1973, pp. 906-938.
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rezolvat. Și totuși cu ajutorul lui Dumnezeu, ele s-au înfăptuit. 
De aceea spunem și astăzi: Slavă lui Dumnezeu pentru toate! 

Arhiereul rugăciunii

Privind cu luare aminte în viața vlădicului Teofi l Herineanu și în 
lucrarea sa în ogorul Bisericii lui Hristos, putem distinge elementele 
care i-au defi nit ținuta duhovnicească și teologică. Acestea sunt 
trei: rugăciunea, milostenia și studiul Sfi ntei Scripturi. Cu acestea 
și-a însoțit viața și lucrarea preoțească, iar apoi arhierească, până în 
ultima ei clipă. Cele trei au fost în fapt, fi rul roșu al vieții sale, în 
puterea și lucrarea cărora credea cu toată fi ința.

Rugăciunea și forța duhovnicească izvorâtă din rugăciune, 
a fost cea cu care a pornit la drum în slujire preoțească, cum avea 
să o facă, ceva mai târziu, și în slujirea arhierească. De aceea și 
comunitățile parohiale, în care a slujit ca preot, l-au ascultat, l-au 
urmat și l-au așezat în sufl etul lor. Așa se face că, și după câțiva 
zeci de ani, credincioșii din Ceaba și Valea Ungurașului sau cei 
din Băbuțiu sau din Panticeu, își aminteau cu drag de tânărul lor 
preot, Teofi l Herineanu, din anii tinereții lor, iar unii dintre ei, 
mai îndrăzneţi, îl căutau la Centrul Eparhial, doar ca să-l vadă.

Îmi aduc aminte că în anii ’80, diacon fi ind, într-o duminică 
de toamnă ploioasă, împreună cu colegul meu de diaconie, 
părintele Vasile Raus, l-am însoțit pe arhiepiscopul Teofi l la 
resfi nțirea bisericii din fi lia Valea Ungurașului, unde-și începuse 
preoția în urmă cu 50 de ani. Ne-a chemat și ne-a îndrumat să ne 
pregătim pentru o misiune într-un sat cu drumuri desfundate, 
cu noroaie din belșug, cu drum de acces în sat pe cursul apei, dar 
cu credincioși deosebit de vrednici. Reîntâlnirea cu credincioșii, 
cu satul și biserica, cu începutul preoției sale, a fost emoționantă 
și pentru ierarh și pentru creștini. Pe cei de vârsta dânsului îi știa 
și după nume, între care și pe bătrânul cântăreț, care în urmă cu 
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jumătate de secol fusese foarte tânărul cântăreț al tânărului preot 
Teofi l Herineanu. Emoțiile, cuvintele frumoase și amintirile au 
curs din belșug și dintr-o parte și dintr-alta.

Am evocat acest episod, căruia i-am fost martor, pentru că 
el mi se pare ilustrativ pentru ceea ce însemnează, peste timp, 
roadele duhovnicești crescute dintr-o lucrare preoțească așezată 
pe temelia rugăciunii și a credinței în puterea rugăciunii. De 
altfel, rugăciunea a fost cea cu care preotul, iar apoi arhiereul 
Teofi l, s-a însoțit și în momentele de cumpănă ale vieții, cum a 
fost și cel din toamna anului 1948, de care am pomenit, ca și pe 
întreg parcursul preoției și arhieriei sale.

Acest adevăr reiese și din documentele vremii, cercetate de 
istoricul Adrian Nicolae Petcu în dosarul de urmărire, întocmit de 
Securitate.

Iată ce scria un informator din Centrul Eparhial din Roman 
într-o notă informativă: „La Catedrala Episcopală din Roman 
domnește un misticism bolnăvicios, încurajat și alimentat de către 
episcopul Teofi l. Catedrala, în loc să fi e, ca celelalte catedrale, un 
loc de fast, s-a transformat într-o mănăstire, unde se cultivă falsul 
misticism. Episcopul Teofi l merge obișnuit la biserică în fi ecare zi de 
la orele 700- 830 dimineața; vinerea și după masa la acatist, între orele 
1600-1800, iar duminica și alte sărbători slujește regulat Liturghia. 
Seara, pe întunecate, între orele 1930-2100 merge aproape regulat la 
Catedrală singur”. Urmarea prezenței zilnice a vlădicului Teofi l 
la rugăciune, o constată un alt informator, sau poate același, care 
scrie Securității: „Prin aceasta exaltează sentimentul religios al 
credincioșilor, care, știind că în fi ecare zi episcopul asistă la slujbe, 
vin în număr mai mare la biserică, neglijându-și ocupațiile”.

„Ca om al rugăciunii, − spune istoricul Adrian Nicolae Petcu 
în studiul său, Teofi l Herineanu manifesta atenție față de monahi, 
față de preoții care înțelegeau să slujească la altar în mod sincer și să 
îndeplinească ritualul conform tipicului bisericesc, să rostească predici 
cu conținut apolitic. Încă din iulie 1949, Teofi l Herineanu vizita 
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mănăstirea Vladimirești, unde: «s-a îmbrățișat și sărutat frățește» cu 
ieromonahul Ioan Iovan, gest care i-a pus pe gânduri pe informatorii 
Securității dirijați în jurul său. Ulterior, cu ocazia vizitelor pe care le 
efectua, de multe ori cu mama sa, dona aici sume de bani și le încuraja 
pe maici și pe duhovnic pentru activitatea lor spirituală”9.

Rugăciunea, participarea la slujbe și la Sfânta Liturghie, au 
fost cele pe care le-a practicat cu perseverență și în cei 35 de ani 
de arhierie la cârma Eparhiei Clujului. Era prezent în Catedrală 
în fi ecare sâmbătă și duminică seara și în fi ecare ajun de 
sărbătoare la slujba vecerniei. În fi ecare duminică și sărbătoare 
săvârșea Sfânta Liturghie în Catedrală sau în parohiile din 
cuprinsul eparhiei. Aici aș dori să menționez că înaintea fi ecărei 
Sfi nte Liturghii chema preotul duhovnic și se spovedea. Când 
puterile trupești s-au diminuat, doar asista la Sfânta Liturghie 
în Catedrală și se împărtășea, iar mai târziu, când deplasarea nu 
mai era posibilă, noii preoți ai Catedralei și preoții profesori de la 
Seminarul Teologic, în special părintele Ioan Chirilă, săvârșeau 
Sfânta Liturghie în capela arhiepiscopului, iar vlădicul Teofi l 
asista și se împărtășea cu Sfi ntele Taine.

Credea foarte mult în puterea rugăciunii din Sfânta Liturghie. 
Îmi aduc aminte că, uneori în Catedrală sau în parohii din 
eparhie, înainte de Sfânta Liturghie, după ce-și făcea pomenirile 
la Proscomidie, chema consilierul sau vicarul care-l însoțea, 
spunându-i: „Te rog pomenește și sfi nția ta pe preotul cutare și 
pe credincioșii din acea parohie pentru că au necazuri”. Aceasta 
însemna că mai întâi îi pomenise dânsul.

Era cunoscut programul de rugăciune al vlădicului Teofi l, 
pe care o făcea în fi ecare seară, în paraclisul episcopal, între orele 
1900-2100, uneori chiar mai târziu. Nu a părăsit rugăciunea în nicio 
împrejurare a vieții. Chiar și pe patul de suferință, în ultimele luni de 
viaţă, repeta mereu o rugăciune scurtă: „Doamne iartă-mi păcatele 
știute și neștiute, cele de voie și cele fără de voie, pentru rugăciunile 
9 Adrian Nicolae Petcu, op. cit., p. 92
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Maicii Tale și ale tuturor sfi nților. Amin”, după cum mărturisește 
profesoara Monica Neaga, fi ica fratelui său mai mic, Alexandru10.

Cu rugăciunea l-am însoțit și noi, colaboratorii apropiați. 
În preziua plecării sale în veșnicie, adică pe 2 noiembrie 1992, 
împreună cu Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul 
și părintele Vasile Raus, am săvârșit Taina Sfântului Maslu, la 
căpătâiul său. Credeam că nu ne aude, pentru că n-a spus niciun 
cuvânt și n-a schițat nici un gest, părea trecut mai mult dincolo. 
La sfârșitul slujbei însă, după ce l-am miruit, ne-a cerut Sfânta 
Evanghelie să o sărute, ne-a binecuvântat și ne-a mulțumit 
spunând: „Dumnezeu să vă primească și să vă răsplătească”! Au 
fost ultimele cuvinte pe care le-am auzit rostite de dânsul. În zorii 
zilei următoare a trecut la cele veșnice.

Arhiereul actelor de milostenie

Episcopul, iar apoi arhiepiscopul Teofi l Herineanu, în 
predici, în pastorale, în conferințe sau în articole pentru 
publicațiile bisericești, ca și în convorbirile cu preoții, referindu-
se la valoarea morală a milosteniei, repeta zicala: „cine pe sărac 
ajută, pe Dumnezeu împrumută”, transformând astfel în ritm și 
rimă citatul biblic din Cartea Proverbelor cap. 19, versetul 17.

Despre milostenie, nu numai că socotea necesar să 
vorbească cu insistență, considerând-o foarte importantă pentru 
viața morală a preotului și a creștinului, dar a fost cea pe care a 
practicat-o, împreună cu rugăciunea, pe tot parcursul vieții sale. 
Cei 17 ani de preoție, ca și cei 43 de ani de arhierie au fost marcați 
de la un capăt la altul de practica milosteniei.

Încă din primele luni de arhierie de la Roman a început acțiunea 
de ajutorare a familiilor sărace,dar și a funcționarilor Centrului 
Eparhial cu salarii mici și situație materială modestă, mai ales în 

10 Monica Neaga, „Amintiri”, în vol. Arhiepiscopul Teofi l Herineanu.100 
de ani de la naștere, Editura Renașterea, 2010, p. 246.
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preajma marilor sărbători: Crăciunul și Sfi ntele Paști, obicei practicat 
și la Cluj. De altfel și informatorii Securității raportau conștiincioși: 
„La Preasfi nțitul Episcop Teofi l, încă de la înscăunarea sa ca episcop 
la Roman, în anul 1949, și până în prezent, una din preocupările sale 
este ajutorarea celor nevoiași și necăjiți”11.

De multe ori era semnalat de către informatori că: „întreține 
legături apropiate cu preoții foști condamnați pentru activitate 
contrarevoluționară, îi vizitează și îi sprijină cu sume de bani, din 
fondurile Episcopiei, contrar instrucțiunilor Ministerului Cultelor”12.

În pofi da instrucțiunilor Ministerului Cultelor, care, între 
timp, s-a transformat în „Departamentul Cultelor”, episcopul, 
iar din anul 1973 arhiepiscopul Teofi l, și-a continuat și la Cluj, 
cu aceeași purtare de grijă, acțiunea de ajutorare a nevoiașilor. 
Ba mai mult, unii dintre săracii din eparhia Romanului, au fost 
benefi ciarii ajutorului vlădicului Teofi l și după anul 1957, anul 
când a fost ales și instalat la Cluj.

Repetând des versetul din epistola sobornicească a Sfântului 
Iacob „Judecata este fără milă pentru cel ce n-a făcut milă” (Iacob 
2, 13), la Cluj, arhiereul Teofi l și-a stabilit chiar o zi din săptămână 
în care îi primea și-i ajuta pe săraci (era ziua de marţi).

Iată ce mărturisește părintele protopop Teofi l Herineanu, fi ul 
fratelui său mai mare Vasile, despre această lucrare: „Avea evidență 
cu numele săracilor pe care-i ajuta lunar, în care era trecută și starea 
materială și numărul membrilor familiei. Celor ce nu se puteau 
deplasa la cabinetul episcopului după ajutor, le trimitea ajutorul 
prin mandat poștal, pe care-l completa personal. În anii în care am 
lucrat la Centrul Eparhial − continuă părintele protopop − adesea 
mă trimitea la diferite adrese unde locuiau nevoiași, femei văduve, 
văduve de preoți, preoți bolnavi, și alții fără sprijin și care aveau 
nevoie de ajutor. Printre benefi ciarii ajutoarelor se găseau și studenți 
din familii modeste care nu-și puteau achita taxele... Existau perioade 
când nu-i ajungeau banii de la un salar la altul. În anul 1986 a fost 

11 Adrian Nicole Petcu, op. cit., p. 96.
12 Adrian Nicole Petcu, op. cit., p. 97.
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bolnav mai mult timp, fi ind internat și în spital. Era foarte slăbit, 
dar, spre uimirea medicilor, și-a revenit și și-a reluat activitatea. 
Într-o împrejurare mi-a spus: Dumnezeu nu m-a luat acum pentru 
că nu mi-am achitat toate datoriile față de săraci”13.

Trebuie spus că între cei ajutați de vlădicul Teofi l erau și 
maghiari, și reformați, catolici sau greco-catolici. Apartenența 
confesională sau etnică nu-l interesa, pentru că sărăcia și necazul 
n-au nici confesiune și nici etnie.

În preocuparea ierarhului Teofi l, erau și parohiile sărace, cu 
credincioși puțini și cu stare materială modestă, ca și parohiile care 
aveau lucrări de construcții, de reparații sau de pictură. Pentru 
acestea, când se întocmea bugetul anual al Centrului Eparhial, 
cerea serviciului Contabilității să aloce sume importante. Era 
foarte trist și scandalizat când se întorcea proiectul de buget de la 
Departamentul Cultelor, cu sumele pentru ajutoare înjumătățite.

Cu puțin timp înainte de a trece dincolo, a lăsat nepoatei sale, 
profesoara Monica Neaga, carnețelul repertoar cu numele și adresele 
celor nevoiași și suma de 100.000 lei, pe care și-o economisise ca 
o rezervă pentru zile grele, spunându-i: „Din banii aceștia să nu-ți 
însușești nici un leu, toți să-i dai săracilor, așa cum am procedat și eu”. 
Aceasta a respectat cu sfi nțenie dispoziția și dorința.

„Am continuat să notez în acel carnet, pe care-l păstrez, numele 
și adresa celui miluit, suma și data la care a fost miluit”, spune 
doamna Monica. „Mulți dintre cei care au primit ajutorul după 
moartea Înaltului Teofi l nici nu știau că acesta plecase la cele veșnice. 
Banii s-au epuizat în totalitate la data de 11 august 1993”14.

Ierarhul faptelor

Aspectele administrativ-economice și gospodărești, ca și 
lucrarea sacramental-liturgică din eparhie au fost mereu în atenţia 

13 Pr. Teofil Herineanu, op. cit., pp. 238-239.
14 Monica Neaga, op. cit., p. 250.
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vlădicului Teofi l. Așa se face că, în vremea păstoririi sale, pentru 
Centrul nostru eparhial, între anii 1969-1972, s-a construit un 
cămin preoțesc, având la parter un Atelier nou pentru fabricarea 
lumânărilor, iar pentru Seminarul Teologic din Cluj-Napoca, 
între anii 1978-1988, s-a construit o nouă aripă, cu săli de curs, 
dormitoare și cantină pentru elevi, birouri pentru administrație 
și un foarte frumos Paraclis.

La nivelul eparhiei s-au construit biserici noi15, s-au reparat 
și pictat cele vechi, s-au construit case parohiale noi, și s-au reparat 
și modernizat cele vechi, astfel încât patrimoniul ecleziastic al 
eparhiei și al parohiilor a sporit considerabil, în ciuda vitregiilor 
vremurilor în care s-a realizat. Arhiepiscopul Teofi l era solidar cu 
toți preoții implicaţi în astfel de lucrări, încurajându-i, acordându-
le ajutoare fi nanciare și apărându-i în fața autorităților de stat, 
ostile Bisericii.

În ceea ce privește lucrarea sacramental-liturgică, trebuie 
spus că pe lângă Sfânta Liturghie din duminici și sărbători, și 
vecernia din ajunul și seara acestor zile, fi ecare preot din mediul 
rural al eparhiei, era îndatorat să săvârșească Sfânta Liturghie și în 
zilele de miercuri și vineri, iar în parohiile din mediul urban era 
obligatoriu să se săvârșească zilnic Sfânta Liturghie, dimineața, 
iar seara, vecernia. Această rânduială, în marea majoritate a 
cazurilor, se respectă și astăzi.

Pentru numărul tot mai mare de credincioși ortodocși din 
marile orașe ale eparhiei, începând cu municipiul Cluj-Napoca, 
15 Biserici noi: în judeţul Cluj: Valea Drăganului, Beliș și Bucea 
(protopopiatul Huedin); Petreștii de Jos, Săndulești, Turda-Oprișani și 
Mărtinești (protopopiatul Turda); Tioltur, Hășdate, Gherla II și Cutca 
(protopopiatul Gherla); Viile Dejului și Nima (protopopiatul Dej); 
Cluj-Napoca „Sfântul Ilie” și Cluj-Napoca – Cordoș, Cătina și Gilău II 
(protopopiatul Cluj); în judeţul Bistriţa-Năsăud: Anieș (protopopiatul 
Năsăud); Beclean II ( protopopiatul Beclean); în județul Maramureș: 
Moisei II, Sighetu-Marmației I și Tisa (Protopopiatul Sighet); Coaș 
(protopopiatul Baia Mare); Ungureni și Boiereni (protopopiatul Lăpuș).  
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a optat pentru soluțiile realizabile și posibile în acele vremuri, 
pentru slujirea lor, a credincioșilor. Astfel, în noile cartiere 
urbane, acolo unde a fost posibil, a deschis capele – cum a fost 
cazul cartierelor Gheorgheni, Mărăști și Grigorescu din Cluj-
Napoca, iar în alte locuri din municipiul nostru și din alte orașe 
ale eparhiei, la bisericile existente, a dublat sau chiar a triplat 
numărul posturilor de preot. Este lesne de presupus că niciuna 
dintre soluții, oricât de simple sau facile ar părea acum, nu se 
realizau ușor. Pentru unele era nevoie de ani de zile de insistenţe. 
Dar s-au realizat, și ele și-au îndeplinit misiunea.

Cu toate aceste realizări duhovnicești, gospodărești și 
liturgice, pe care am încercat să le evidenţiez în paginile consacrate 
memoriei sale, vlădicul Teofi l a rămas un arhiereu smerit, pe 
toate cele din viaţa și lucrarea sa considerându-le drept mila și 
iubirea lui Dumnezeu faţă de Biserica lui Hristos și slujitorii ei. 

În acest sens este ilustrativă mărturisirea pe care o făcea în 3 
decembrie 1987, când era sărbătorit la împlinirea a 30 de ani de 
arhierie la Cluj: „Marele ceasornicar, atotputernicul Dumnezeu, 
a rânduit ca în uriașul ceasornic, care este universul, și care 
funcţionează punctual, ordonat și armonios, să fi u o rotiţă turnată 
de El și șlefuită de El, al cărei rost este să se rotească, funcţionând 
în legătură cu alte rotiţe, cu alte axe. Acesta am fost eu și dau slavă 
lui Dumnezeu pentru pronia Lui milostivă, care m-a așezat în 
acest loc de păstorire, după ce mai întâi m-a învrednicit să mă 
asiste în slujba și în sarcina mea de preot paroh al mai multor 
turme mici. Am ajuns la Roman, unde mi-am făcut ucenicia în 
ortodoxie... După 8 ani de zile, a fost rânduit să fi u mutat aici, 
într-un alt angrenaj. Atotmilostivul Dumnezeu a purtat grijă de 
rotiţa care sunt eu, a uns-o mereu cu Harul Lui cel dumnezeiesc, ca 
să funcţioneze bine, pașnic, folositor pentru întreg angrenajul din 
eparhie, din provincia aceasta a Ardealului care-și are specifi cul 
ei și face parte din angrenajul cel mare, care este Patria noastră... 
Vredniciile toate vin de la Dumnezeu Cel ce ne-a zidit, Cel ce ne-a 
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călăuzit, Cel ce ne-a hărăzit locul unde să funcţionăm, să activăm 
în Biserică, în societatea credincioșilor noștri”16. 

„Mă gândesc mereu la sfârșit – spunea cu aceeași ocazie 
Arhiepiscopul Teofi l – am mormântul pregătit sub altarul 
Catedralei, alături de episcopul Nicolae Ivan cu care voi deveni 
vecin și nădăjduiesc să îl întâlnesc în corturile cele veșnice”17.

Se gândea la sfârșit, dar sfârșitul a venit ceva mai târziu, 
atunci când Arhiereul Hristos l-a chemat la Sine, adică pe data 
de 3 noiembrie 1992, la vârsta de 83 de ani. 

La întâlnirea cu Hristos, cu moșii și strămoșii, cu episcopul 
Nicolae Ivan și Mitropolitul Nicolae Colan, antecesorii săi în 
scaunul episcopal al Clujului, cu părinții și frații plecați înaintea 
sa, s-a prezentat împăcat cu Dumnezeu și cu semenii, cu merindea 
Sfi ntei Euharistii și după ce, cu o zi înainte, cum pomeneam mai 
înainte,  ascultase și primise cu evlavia-i binecunoscută Taina 
Sfântului Maslu. 

A fost catafalcat în salonul mare al reședinței eparhiale, 
unde s-a citit Psaltirea neîntrerupt ziua și noaptea.

Vreme de trei zile mii de credincioși tineri și vârstnici, bărbați 
și femei, s-au perindat prin fața sicriului, cu fl ori, cu rugăciuni și 
lacrimi, luând ultima binecuvântare de la cel pe care, până mai ieri, 
îl vedeau prezent în Catedrală la Sfânta Liturghie și la Vecernii. 

Slujba Prohodului a fost săvârșită în Catedrala arhiepiscopală 
în ziua de vineri, 6 noiembrie 1992, de către un impresionat sobor 
de arhierei și preoți, în frunte cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, Teoctist Arăpașu, în prezența unui mare număr de 
credincioși, preoți și monahi și a reprezentanților autorităților 
centrale și locale. 
16 Pr. Iustin Tira: „Arhiepiscopul Teofi l Herineanu – la împlinirea a 
30 de ani de arhierie la Cluj” în Îndrumător misionar și patriotic, editat 
la Arhiepiscopia, Vadului, Feleacului și Clujului, Cluj-Napoca, 1988, 
p. 136. 
17 Pr. Iustin Tira, art. cit., p. 137. 
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În soborul arhiereilor, alături de Patriarhul Teoctist, au 
slujit următorii ierarhi: Mitropolitul Antonie Plămădeală al 
Ardealului, Episcopul Gherasim Cristea al Râmnicului, Episcopul 
Calinic Argatu al Argeșului, Episcopul Andrei Andreicuț al Alba 
Iuliei, Episcopul Justinian Chira al Maramureșului și Sătmarului, 
Episcopul Ioan Mihălțan al Oradiei, Episcopul-vicar Irineu 
Bistrițeanul al Vadului, Feleacului și Clujului, Episcopul-vicar 
Gherasim Putneanul al Sucevei și Rădăuților, Arhiereul–vicar 
Ioachim Vasluianul al Romanului și Hușilor și Arhiereul-Vicar 
Emilian Arădeanul al Aradului.

Răspunsurile au fost date de corul Facultății de Teologie 
dirijat de Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu18. 

După slujba Prohodului și cuvântările omagiale – 13 la 
număr –, sicriul, purtat pe umăr de preoți, însoțit de arhierei, 
de preoți și de miile de credincioși care au umplut piața din fața 
catedralei, a fost așezat spre veșnică odihnă, în mormântul de sub 
Altarul Catedralei, alături de vrednicul său înaintaș, episcopul 
Nicolae Ivan. 

Astfel s-a scris una din ultimele pagini care au încheiat 
un capitol important din istoria Eparhiei Vadului, Feleacului și 
Clujului. 

18 Revista Renașterea, serie Nouă, anul 3, nr. 11, noiembrie 1992.
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JUDEŢUL CLUJ

Protopopiatul Ortodox Român Cluj I
Protopopiatul Ortodox Român Cluj II

Protopopiatul Ortodox Român Dej
Protopopiatul Ortodox Român Gherla
Protopopiatul Ortodox Român Huedin
Protopopiatul Ortodox Român TurdaCc
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PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN CLUJ I*1�

Protopop: Pr. Dr. Dan Hognogi
Sectretar: Mocan Eudochia
Sediul: Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe, nr. 10, jud. Cluj
Tel: 0264 596 566 
e-mail: protopopiatulcluj_1@yahoo.com

1. Parohia Apahida I, biserica din lemn cu hramul: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; monument istoric; construită în 
anul 1806; restaurată între anii 1974-1975 și 2016-2017; pictată 
de zugravul Ioan Pop, în anul 1808.

Biserica nouă, având hramul: „Sfi nții Arhangheli Mihail și 
Gavril”; construită între anii 1939-1979; cu pictură în tehnica 
frescă, executată de către pictorul Ioan Gavrilă; cu un număr de 
2000 credincioși; preot paroh Ioan Iacob Diț. 

Date biografi ce: Pr. Ioan Iacob Diț, născut la data de 
27.11.1984, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Teoretic  „Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca; 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca ; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2008; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți.  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 
17.11.2013, numit începând cu data de 01.12.2013, la parohia 
Apahida I, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

∗ Datele ne-au fost furnizate de către Ofi ciul Protopopesc Cluj I.
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2. Parohia Apahida II, având hramul bisericii: „Sfântul 
Apostol Andrei”; biserică construită în anul 2012; cu un număr 
de 2500 credincioși; preot paroh Sorin Trîncă. 

Date biografi ce: Pr. Sorin Trîncă, născut la data de 24.11.1967, 
în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.   

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1992; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997;
Doctorand – studii în perioada 2000-2016 – Universitatea  

de Stat a Republicii Moldova; Facultatea de Istorie și Filosofi e, 
Chișinău; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; 
Facultatea de Istorie și Geografi e, Chișinău - specialitatea Istoria 
Românilor.

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, la 
13.04.2003, preot slujitor la parohia Apahida II, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj. Începând din anul 2011, este numit preot paroh 
la aceeași parohie. Până la hirotonie a activat ca profesor titular la 
catedra de Religie Ortodoxă, Liceul „Ștefan Pascu” - Apahida.

3. Parohia Aruncuta, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1925-
1928; pictată de pictorul Ștefan Copil; având un număr de 270 
credincioși; preot paroh Andrei Daniel Sîrb.

Date biografi ce: Pr. Andrei Daniel Sîrb, născut la data de 
26.05.1986, în mun. Beiuș, jud. Bihor.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Beiuș, promoția 2000; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2006; 
Facultatea de Psihologie din Cluj-Napoca; promoția 2006. 
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Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
08.11.2017, pentru parohia Aruncuta, protopopiatul Cluj I, jud. 
Cluj.

4. Parohia Așchileu Mare, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Apostoli Petru și Pavel”; construită între anii 1990-1997; pictată 
de către pictorul Vasile Cosma; cu un număr de 320 credincioși; 
preot paroh Ovidiu Florin Tertiș.

Biserica din lemn, monument istoric; având hramul: 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”; datează din sec. XVIII; 
pictată de zugravul Ioan Perșa.

Date biografi ce: Pr. Ovidiu Florin Tertiș născut la data de 
19.06.1985, în mun. Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Arad, promoția 2005; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2015.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

21.11.2016, pentru parohia Așchileu Mare, protopopiat Cluj I, 
jud. Cluj.

5. Parohia Așchileu Mic, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1991-1997; pictată de 
către pictorul Liviu Bob; cu un număr de 118 credincioși; preot 
paroh Gheorghe Șanta.

Biserica, monument istoric; având hramul: „Sfi nții Îngeri”; 
construită în anul 1801; pictată în tehnica tempera, de către 
pictorul Ioan Pop.

Filia Dorna, având hramul bisericii: „Sfântul Ioan 
Botezătorul”; construită în anul 1963; pictată de Vasile 
Sânmihăian.

Date biografi ce: Pr. Gheorghe Șanta născut la data de 
04.06.1955, localitatea Rogoz, jud. Maramureș.
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Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1977;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1982;
Doctorat - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,  

susținut în anul 2003.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 25.10.1979, pentru parohia Așchileu Mic, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj. De asemenea este și lector universitar al Facultății 
de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca. 

6. Parohia Baciu I, având hramul bisericii: „Sfânta Treime”; 
construită între anii 1937-1938; pictată în tehnica frescă, de familia de 
pictori Grigore și Maria Popescu; cu un număr de 2500 credincioși; 
preot paroh Dumitru Boca; preot slujitor Florin-Cătălin Ghiț.

Date biografi ce: Pr. Dumitru Boca, născut la data de 
19.04.1959, în localitatea Căianu Mic, jud Bistrița-Năsăud.

Studii:
Seminarul Teologic din Cluj-Napoca, promoția 1981; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1986;
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 05.02.1989, pe seama 
parohiei Sângeorzu Nou, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-
Năsăud, unde a activat în perioada 01.02.1989-01.03.1989. În 
perioada 01.03.1989-15.06.2008 a fost transferat la Seminarul 
Teologic Ortodox Cluj, ca profesor titular la catedra de Tipic 
și Liturgică. La parohia Baciu este preot slujitor în perioada 
01.12.1990-30.04.1998, apoi, începând cu data de 01.05.1998, 
este numit preot paroh la aceeași parohie.

Date biografi ce: Pr. Cătălin-Florin Ghiț, născut la data de 
02.05.1976, în mun. Dej, jud. Cluj.
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Studii: 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca,  

promoția 1994;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj,  

promoția 1998;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția1999; 
Doctorat - Facultatea de Teologie a Universității  

„Aristotel” din Salonic, Grecia, în anul 2011.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

14.09.2011. Este de asemenea și redactor responsabil al revistei 
„Renașterea”.

7. Parohia Baciu II, având hramul bisericii: „Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită între anii 
2011-2014; pictată în tehnica frescă de către pictorul Sorin 
Efros; cu un număr de 1200 credincioși; preot paroh Ionuț 
Stelian Pripon. 

Date biografi ce: Pr. Ionuţ Stelian Pripon, născut la data de 
25.10.1983, în localitatea Corușu, jud. Cluj. 

Studii:
Colegiul Economic „Dr. Iulian Pop” din Cluj-Napoca,  

promoția 2002;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2006;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2007;  
Doctorand al Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din cadrul  

Facultății de Teologie Ortodoxă - Cluj-Napoca, din anul 2009.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, la data de 08.09.2008 pentru parohia Vălișoara, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj. La data de 01.11.2010 a fost 
transferat la parohia nou-înfi ințată Baciu II, protopopiatul Cluj 
I, jud. Cluj. 
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8. Parohia Bădești, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1937; pictată 
în tehnica tempera executată, de către pictorul Aurel Contras; 
cu un număr de 100 credincioși; preot paroh Aurel Traian 
Mureșan.

Filia Ciumăfaia, cu hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită în anul 1935; fără pictură; număr credincioți 
54.

Date biografi ce: Pr. Aurel Traian Mureșan născut la data 
de 05.05.1977, în mun. Gherla, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Teoretic „Petru Maior” din Gherla; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea; promoția  

2001.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 20.07.2007, pentru parohia Bădești cu 
fi lia Ciumăfaia din protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

9. Parohia Bărăi, având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli 
Petru și Pavel”; construită între anii 1999-2006; pictată în 
tehnica tempera grasă de preotul pictor bisericesc Damian 
Tuluc; cu un număr de 150 credincioși; preot paroh Cristian 
Victor Berințan.

Biserica veche, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”, construită în anul 1879.

Date biografi ce: Pr. Cristian Victor Berințan născut la 
data de 20.11.1977, în mun. Dej, jud. Cluj.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgoviște, promoția  

2001.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 20.07.1999, pe seama parohiei Bărăi, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.
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10. Parohia Boju, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1835-1837; pictură în 
tehnica tempera, de către pictorul Ioan Varga; cu un număr de 
392 credincioși; preot paroh Brian Bancoș.

Filia Boju Cătun, având hramul bisericii: „Sfântul Proroc 
Ilie Tesviteanul”; construită între anii 2001-2002; fără pictură. 

Date biografi ce: Pr. Brian Bancoș născut la data de 
06.01.1987, în mun. Baia Mare, jud. Maramureș.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”  

din Baia Mare, promoţia 2007;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2011;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoţia 2013. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la 
data de 26.10.2011, pentru parohia Boju cu fi lia Boju-Cătun, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

11. Parohia Borșa, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1898-1900; 
pictură în tehnica frescă executată de pictorii Teo Peter și 
Simion Seserman; cu un număr de 800 credincioși; preot paroh 
Septimiu Viluț Chiciudean.

Date biografi ce: Pr. Septimiu Viluț Chiciudean născut la 
data de 08.08.1984, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2004; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2008;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2009;  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în 28.06.2015, 
pentru parohia Borșa, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.
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 12. Parohia Cara, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1900-1908; 
pictată în tehnica tempera, de către pictorul Ioan Mureșan; cu 
un număr de 600 credincioși; preot paroh Florin Colcer. 

Date biografi ce: Pr. Florin Colcer născut la data de 
07.09.1972, în localitatea Sânnicoara, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1994;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj,  

promoția 1998;
Cursuri I.F.P.R. autorizare instructori auto, categoria B,  

în anul 2018;
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

01.11.1997, pentru parohia Năoiu, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj. 
Din data de 01.11.2006, este tranferat la parohia Cara, în cadrul 
aceluiași protopopiat.

13. Parohia Căianu, având hramul bisericii: „Nașterea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1954-1956; pictată în 
tehnica tempera, de către pictorul Ioan Mureșan; cu un număr 
de 900 credincioși, preot paroh Constantin Costel Neguț.

Filia Căianu Vamă, având hramul bisericii: „Sfi nții Împărați 
Constantin și Elena”; biserică în construcție, începând cu anul 2014. 

Date biografi ce: Pr. Constantin Costel Neguț, născut la 
data de 29.08.1967, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1989;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1993;
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 06.12.1989, pentru parohia Ticu Sat, protopopiat 
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Huedin, jud. Cluj, unde a activat în perioada 01.12.1989-
30.11.1990. Începând cu data de 01.12.1990 a fost transferat la 
parohia Căianu, protopopiat Cluj I, jud. Cluj.

14. Parohia Cămărașu, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1969-1971; 
pictată în tehnica tempera, de către pictorul Ioan Mureșan; cu 
un număr de 1050 credincioși; preot paroh Gheorghe Peter.

Date biografi ce: Pr. Gheorghe Peter, născut la data de 
14.02.1956, în localitatea Berbești, jud. Maramureș.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1978; 
Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu,  

promoția1983.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

la data de 01.08.1983, pentru parohia Cămărașu, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj. 

15. Parohia Chinteni, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Cuvioși Mărturisitori Visarion, Sofronie și Mucenicul Oprea”; 
construită între anii 1946-1964; pictură executată în tehnica 
tempera, de către pictorul Vasile Morar; cu un număr de 741 
credincioși; preot paroh Simion Abraham.

Date biografi ce: Pr. Simion Abraham, născut la data de 
11.04.1953, în localitatea Borșa, județul Cluj. 

Studii : 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1974; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1980. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 08.04.1983, pentru parohia Chinteni, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj.
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16. Parohia Ciurila, având hramul bisericii: „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”; construită în anul 2013; cu un număr de 
221 credincioși; preot paroh Mircea Sandu.

Biserica veche, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1893; fără pictură.

Date biografi ce: Pr. Mircea Sandu, născut la data de 
22.06.1981, în mun. Brașov, jud. Brașov.

Studii: 
Liceul de Informatică din Brașov, promoţia 2000;  
Facultatea de Știinţe Economice din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2004; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2009.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 23.09.2012, pentru parohia Ciurila, protopopiatul Cluj I, jud. 
Cluj.

17. Parohia Câmpenești, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită în anul 1923; fără pictură; cu un 
număr de 250 sufl ete, preot paroh Dorin-Ionel Pargea.

Date biografi ce: Pr. Dorin-Ionel Pargea, născut la data de 
07.11.1976, în localitatea Sânmihaiu-Almașului, jud. Sălaj. 

Studii: 
Liceul Industrial „Unirea”, clasa a IX-a între anii 1991- 

1992; 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1997; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2001; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, perioada 2001-2003,  

terminat în promoția 2010;
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

02.03.2014, pentru parohia Câmpenești, protopopiatul ortodox 
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Cluj I, jud. Cluj. Înainte de hirotonie, din luna martie a anului 
2001, a fost pedagog la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-
Napoca. După licențiere a activat ca profesor suplinitor de Religie, 
în Cluj-Napoca, la Colegiile Naționale - Pedagogic „Gheorghe 
Lazăr” și „George Coșbuc”; apoi, pentru o perioadă de doi ani 
a activat ca suplinitor la Seminatul Teologic Ortodox, pentru 
predarea materiilor - Spiritualitate - Morală și Istoria Bisericii 
Ortodoxe Române.

18. Parohia Coasta, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită în anul 1896; pictată în tehnica tempera, de 
către pictorul Ioan Mureșan; cu un număr de 104 sufl ete; preot 
paroh Dragoș Constantin Ane.

Filia Tăușeni, având hramul bisericii: „Buna Vestire”; 
construită în anul 1912; pictată de preotul pictor bisericesc 
Damian Tuluc, în anul 1972. 

Date biografi ce: Pr. Dragoș Constantin Ane, născut la data 
de 02.01.1979, în mun. Bacău, jud. Bacău.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Mare Mucenic  

Gheorghe” din Roman, jud. Neamț, promoția 1998; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, promoția  

2003;
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  

U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2012.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 25.07.2010, pentru parohia Diviciorii 
Mari, protopopiatul Gherla, începând cu data de 01.01.2012, este 
numit la parohia Coasta cu fi lia Tăușeni, protopopiatul Cluj I, 
jud. Cluj.

19. Parohia Cojocna, având hramul bisericii: „Nașterea 
Maicii Domnului”; construită între anii 2000-2007; pictată în 
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tehnica frescă, de către pictorul Florin Olari; cu un număr de 
691 de credincioși; preot paroh Georgel Rednic.

Biserica Veche, monument istoric; având hramul: „Intrarea 
în Biserică a Maicii Domnului”; construită în anul 1796.

Date biografi ce: Pr. Georgel Rednic, născut la data de 
25.05.1979, în localitatea Sighetu Marmației, jud. Maramureș.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”  

din Baia Mare, promoția 1998; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2003; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2004;  
Doctorat - în cadrul aceleiași facultăți, susținut în anul  

2008. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 30.01.2010, pentru parohia Cojocna, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj. 

20. Parohia Corpadea, având hramul bisericii: „Sfântul 
Arhidiacon Ștefan”; construită între anii 1971-1974; pictată în 
tehnica tempera de ieromonah Artenie Popa de la mănăstirea 
Nicula; cu un număr de 170 credincioși; preot paroh Ciprian 
Valentin Nicoară.

Date biografi ce: Pr. Ciprian Valentin Nicoară, născut la 
data de 13.09.1986, în mun. Zalău, jud. Sălaj

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Zalău, promoția 2006;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”  

din Sibiu, promoția 2010.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

04.06.2017, pentru parohia Corpadea, protopopiatul Cluj I, jud. 
Cluj.
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21. Parohia Corușu, având hramul bisericii: „Pogorârea 
Sfântului Duh”; construită între anii 1996-2004; pictată în 
tehnica frescă de pictorul Paul Bătăiosu; cu un număr de 475 
credincioși; preot paroh Vasile Alexandru Ciceu.

Biserica Veche, având hramul bisericii: „Nașterea Maicii 
Domnului” ; construită din piatră în anul 1801.

Date biografi ce: Pr. Vasile Alexandru Ciceu, născut la data 
de 21.09.1980, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2000;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2004.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, la data de 01.11.2004, pentru parohia Sava, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj. Din data de 01.12.2009 este 
transferat la parohia Corușu, în cadrul aceluiași protopopiat.

22. Parohia Cluj - „Aerodrom”, având hramul: „Sfântul 
Siluan Athonitul”; fără biserică; cu un număr de 180 credincioși, 
preot paroh Rus Sebastian Alin Oprea.

Date biografi ce: Pr. Rus Sebastian Alin Oprea, născut la 
data de 14.07.1973, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Grup școlar de industrie ușoară din Cluj-Napoca,  

promoția 1992;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, la data de 01.10.2010, pentru parohia Dârja, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj. Începând cu data de 06.03.2016, 
este tranferat la parohia nou înfi ințată Cluj - „Aerodrom”, 
protopopiat Cluj I, jud. Cluj.



314

23. Parohia Deușu, având hramul bisericii: „Nașterea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1951-1971; pictată în 
tehnica tempera de zugravul Gabriel Solomon; cu un număr de 
525 credincioși; preot paroh Alin Ioan Fărcaș.

Filia Vechea, având hramul bisericii: „Adormirea Maicii 
Domnului”; construită din piatră între anii 1959-1973; pictată 
în tehnica tempera, de către pictorul Victor Olteanu.

Biserica veche, monument istoric; având hramul: „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită din 
lemn între anii 1726-1728. 

Date biografi ce: Pr. Alin Ioan Fărcaș, născut la data de 
05.07.1974, în mun. Gherla, jud. Cluj.

Studii:
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 1996;
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 08.03.1998, pe seama parohiei Sărata cu 
fi lia Cătălina, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a slujit până 
la data de 01.04.2007, când a fost transferat la parohia Deușu-
Vechea, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

24. Parohia Dezmir, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1914-1921; 
pictată în tehnica tempera, de zugravul Emilian Nicula; cu un 
număr de 1400 credincioși; preot paroh Avram Simișdean. 

Date biografi ce: Pr. Avram Simișdean, născut la data de 
09.08.1977, în localitatea Nușeni, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca promoția  

1997;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2001;
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea,  

promoția 2008;
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Vasile Someșanul, în data de 20.07.2003, pentru postul de 
slujire caritativă din cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj, 
protopopiatul Cluj II, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.07.2016, când a fost transferat la parohia Dezmir, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj.

25. Parohia Făureni, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1874; pictată 
în tehnica tempera, de zugravul Matei Manciu; cu un număr de 
360 credincioși; preot paroh Marcel Popa.

Filia Băbuțiu, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1885; pictată în tehnica 
tempera, de către pictorul Matei Manciu.

Date biografi ce: Pr. Marcel Popa născut la data de 
15.08.1991, în mun. Comănești, jud. Bacău.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2010;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2014; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2016.  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
31.03.2018, pentru parohia Făureni cu fi lia Băbuțiu, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj.

26. Parohia Feiurdeni, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1928; pictată 
în tehnica tempera, de către pictorul Ioan Baba; cu un număr de 
300 credincioși; preot paroh Ioan Cherhaț.

Date biografi ce: Pr. Ioan Cherhaț, născut la data de 
08.05.1974, în localitatea Ciceu Giurgești, jud. Bistrița-Năsăud.
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Studii:
Liceul Industrial Beclean, promoția 1998;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2003. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, la data de 11.10.2003, pentru parohia Feiurdeni, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

27. Parohia Feleacu, având hramul bisericii: „Sfânta 
Cuvioasă Paraschiva”; monument istoric; construită în anul 
1488; pictată în tempera de zugravul Nechita Zugravu; cu un 
număr de 1556 credincioși; preot paroh Alexandru Ghenț; preot 
slujitor Aurel Simion Someșan. 

Mănăstirea Feleacu, având hramul bisericii: „Sfânta Troiță”; 
construită între anii 1994-2014; pictată în tehnica frescă de către 
pictorul Constantin Ciupercă. 

Date biografi ce: Arhimandrit Alexandru Ghenț, născut la 
data de 09.12.1962, în localitatea Drăgești, jud. Bihor

Studii: 
Liceul industrial „Sinteza” din Oradea, promoția 1981; 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1986;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoţia  

1991;
Cursuri de Pastoraţie și Metodologie didactică în 1999. 

Hirotonit preot și diacon de către Preasfi nțitul Episcop-
vicar Irineu Bistrițeanul, după cum urmează: diacon în data 
de 01.05.1992, și apoi preot în data de 19.05.1992, pe seama 
parohiei Feleacu și stareţ al Mânăstirii „Sfânta Troiţă” din aceeași 
localitate, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj. Între anii 1991-1992 
a activat ca profesor de religie la Liceul Pedagogic din Oradea; 
în anul 1992 a ieșit canonic din Episcopia Oradiei și a intrat 
în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului; în cursul 



317

aceluiași an este închinoviat la Mănăstirea Nicula și apoi tuns în 
monahism.

Date biografi ce: Pr. Aurel Simion Someșan, născut la data 
de 25.02 1976, în mun. Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca,  

promoția1995;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2007;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2009.  

Hirotonit diacon de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 
pe seama Catedralei Arhiepiscopale din Cluj-Napoca, în data 
de 01.07.1999. A slujit până la data de 17.07.2017, când a fost 
hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, și numit preot 
slujitor la parohia Feleacu, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

28. Parohia Filea de Jos, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită în anul 1739; pictată în tehnica 
tempera, de către pictorița Irina Matei; cu un număr de 130 
credincioși; preot paroh Iulian Ciprian Măluțan.

Date biografi ce: Pr. Iulian Ciprian Măluțan, născut la data 
de 30.12.1978, în mun. Dej, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1998; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2003;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2005; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, secția-Artă Sacră, promoția 2007. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 20.12.2008 pentru parohia Filea de Jos, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.
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29. Parohia Finișel, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită între anii 2000-2006; pictată în 
tehnica frescă de către pictorul Paul Bătăiosu; cu un număr de 
698 credincioși; preot paroh Nicolae Sănițariu.

Biserica veche monument istoric, având hramul bisericii: 
„Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril”; a fost construită în anul 
1750.

Date biografi ce: Pr. Nicolae Sănițariu, născut la data de 
05.10.1989, în mun. Gherla, jud. Cluj. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2013. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

21.10.2013, pentru parohia Finișel, protopopiat Cluj I, jud. Cluj.

30. Parohia Florești - „Veche”, având hramul bisericii: 
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; 
construită între anii 1830-1834; în curs de repictare; cu un 
număr de 5351 credincioși; preot paroh Dumitru Marcel 
Andreica; preoți slujitori: Daniel Pașca, Cristian Gelu Perșa și 
Dan Marius Matei.

Biserica din lemn, având hramul bisericii: „Soborul Maicii 
Domnului”; construită în anul 2009; fără pictură.

Date biografi ce: Pr. Dumitru Marcel Andreica, născut la 
data de 10.01.1971, în mun. Dej, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1992;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 1997; 
Doctorat - Facultatea de Teologie Ortodoxă Iași, susținut  

în anul 2006. 
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Hirotonit preot și diacon de către IPS Arhiepiscop 
Bartolomeu, după cum urmează: diacon la data de 15.11.1994, 
pe seama Catedralei Arhiepiscopale din Cluj-Napoca, apoi în 
data de 27.02.2005, preot, pe seama parohiei Florești - „Veche”, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj. În perioada diaconiei a activat și 
ca: secretar de cabinet al arhiepiscopului (1995-1998); secretar 
eparhial (1998-2000) și consilier misionar-social (2000-2005).

Date biografi ce: Pr. Daniel Pașca, născut la data de 
01.07.1971, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Industrial „Tehnofrig” Cluj-Napoca, promoția  

1989;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 14.09.1996, pentru parohia Țagu, protopopiatul Bistrița, 
jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 01.07.2003, 
când a fost transferat la parohia Aghireșu Fabrici, protopopiatul 
Huedin, jud. Cluj. Din data de 01.07.2008, a fost numit, prin 
concurs, preot slujitor la parohia Florești - „Veche”, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj.

Date biografi ce: Pr. Gelu Cristian Perșa, născut la data de 
25.05.1976, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1995;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2000;
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea,  

promoția 2001.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 11.03.2007, pentru Proiectul social - 
„Sfântul Dimitrie Basarabov”, până la data de 01.04.2010, când 



320

este transferat în postul de preot slujitor la parohia Florești - 
„Veche”, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

Date biografi ce: Pr. Dan-Marius Matei, născut la data de 
25.03.1979, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1998;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2002;
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu la 

data de 13.05.2001, pentru parohia Iuriu de Câmpie, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj, unde a activat până la data de 01.06.2002, când 
este numit preot misionar în cadrul protopopiatului Turda. Din 
data de 01.01.2008 este numit preot de slujire caritativă la Spitalul 
Municipal Turda, iar la data de 01.11.2011, este tranferat în postul 
de preot slujitor la parohia Florești - „Veche”, protopopiatul Cluj 
I, jud. Cluj.

31. Parohia Florești I, având hramul bisericii: „Sfântul 
Apostol și Evanghelist Marcu”; construită în anul 2013; fără 
pictură; cu un număr de 1050 credincioși; preot paroh Dănuț-
Gheorghe Gordan.

Date biografi ce: Pr. Dănuț-Gheorghe Gordan, născut la 
data de 01.06.1983, în mun. Huedin, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca,  

promoția 2002;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, promoția  

2006;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2008. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 21.05.2007, pentru parohia Sărata cu 
fi lia Cătălina, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat până 
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în data de 01.04.2013, când a fost transferat la parohia Florești I, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj. 

32. Parohia Florești II, având hramul bisericii: „Intrarea 
Domnului în Ierusalim”; construită în anul 2013- 2017; fără 
pictură, cu un număr de 1200 credincioși; preot paroh Sebastian 
Dorel Rusu. 

Date biografi ce: Pr. Sebastian Dorel Rusu, născut la data 
de 01.03.1979, ȋn mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1998;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2002;
Master - în cadrul aceleiași facultăți; 
Doctorat - în cadrul aceleiași facultăți, susținut în anul  

2018.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 17.11. 2002, pe seama parohiei Deușu, 
cu fi lia Vechea, protopopiat Cluj I, jud. Cluj. În luna aprilie 2007, 
a fost numit preot misionar la „Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Avram Iancu” din Cluj-Napoca. În anul 2009, este numit 
pe postul de preot duhovnic al Seminarului Teologic Ortodox 
din Cluj-Napoca. La data de 01.03.2013, ȋn urma unui concurs, 
a fost numit preot paroh al parohiei nou înfi ințate - Florești II, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

33. Parohia Florești - „Cetatea Fetei”, având hramul bisericii: 
„Duminica Tuturor Sfi nților”; construită între anii 2007-2008; 
fără pictură; cu un număr de 900 credincioși; preot paroh Florin 
Marcel Agrișan; preot slujitor Decebal Iuliu Liviu Gorea.

Date biografi ce: Pr. Florin Marcel Agrișan, născut la data 
de 13.07.1972, în localitatea Ilva Mare, jud. Bistrița-Năsăud.
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Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 1997. 

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 
la data de 09.04.2000, pentru parohia Bobâlna, protopopiatul 
Dej, jud. Cluj. Începând cu data de 01.04.2006, este numit preot 
paroh la parohia Florești - „Cetatea Fetei”, protopopiatul Cluj I, 
jud. Cluj.

Date biografi ce: Pr. Decebal Iuliu Liviu Gorea, născut la 
data de 14.06.1980, în mun. Cluj-Napoca.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2000;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2005. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, la data de 01.10.2009, preot slujitor pentru Florești 
- „Cetatea Fetei”,, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

34. Parohia Florești - „Valea Gârbăului”, având hramul 
bisericii: „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul”; construcție începută 
în anul 2012; fără pictură; cu un număr de 1000 credincioși; 
preot paroh Ovidiu Ciprian Marțiș.

Date biografi ce: Pr. Ovidiu Ciprian Marțiș, născut la data 
de 14.03.1981, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2001;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2006;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2008; 
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Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  
aceleiași facultăți, susținut în anul 2016.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, la data de 20.06.2009, și numit preot slujitor pentru 
parohia Florești - „Veche”. Începând cu data de 01.07.2011, 
este numit preot paroh la parohia Florești - „Valea Gârbăului”, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

35. Parohia Florești III, având hramul: „Sfântul Proroc 
Daniel”; nou înfi ințată; fără biserică.

Date biografi ce: Pr. Ioan Tănase Chiș, născut la data de 
03.11.1982, în mun. Sărmașu, jud. Mureș.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, promoția  

2002;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2006;
Facultatea de Studii Europene din Alba Iulia, promoția  

2006;
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia,  

promoția 2008;
Master - Facultatea de Științe Economice din Cluj- 

Napoca, promoția 2009;
Doctorand al Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din  

cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă - Cluj-Napoca, început 
în anul 2015.

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei în data de 
18.03.2012, pentru parohia Jucu Gară, protopopiat Cluj I, jud. 
Cluj. Din data de 01.10.2017, este numit la parohia nou înfi ințată, 
Florești III, în cadrul aceluiași protopopiat.

36. Parohia Fodora, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1858; pictată în 
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tehnica tempera, de către pictorul Oprea Oltean, în anul 1986; 
cu un număr de 621 credincioși; preot paroh Laurențiu Vasile 
Grigore.

Filia Cristorel, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”, construită în anul 1892, pictată de către 
pictorul Oprea Oltean, în anul 1987. 

Date biografi ce: Pr. Laurenţiu Vasile Grigore, născut la 
data de 01.01.1981, în mun. Curtea de Argeș, jud. Argeș. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Râmnicu Vâlcea,  

promoţia 2001; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2005. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 06.12.2005, pentru parohia Fodora, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

37. Parohia Gădălin, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1858; pictată 
în tehnica acrilic pe pânză, de către pictorul Lucian Tuluc; cu un 
număr de 794 credincioși; preot paroh Adrian Paulian Mitrea.

Filia Vișea, având hramurile bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae” și „Sfi nții Apostoli Petru și Pavel”; reconstruită între 
anii 2007-2011; în curs de pictare în tehnica frescă de către 
pictorul Dorin Slevaș. 

Date biografi ce: Pr. Adrian Paulian Mitrea, născut la data 
de 25.12.1977, în mun. Cluj-Napoca, jud.Cluj.

Studii : 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca,promoţia  

1997;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia promoţia  

2004.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 
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în data de 16.11.1997, pentru parohia Gădălin și fi lia Vișea, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

38. Parohia Gheorgheni, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; reconstruită între anii 1987-1989; 
fără pictură; cu un număr de 100 credincioși; preot paroh Dan 
Alexandru Horvat.

Date biografi ce: Pr. Dan Alexandru Horvat, născut la data 
de 26.04.1982, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca,  

promoția 2002;
Facultatea de Litere din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca,  

promoția 2006;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2018;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, în curs. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
03.12.2018, pentru parohia Gheorgheni, protopopiatul Cluj I, 
jud. Cluj.

 
39. Parohia Ghirișu Român, având hramul bisericii: „Sfi nții 

Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1922-1923; 
pictată în tempera de către pictorul Ioan Mureșan; cu un număr 
de 300 credincioși; preot paroh Andrei Șuteu.

Filia Chesău, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1733; fără pictură.

Filia Vaida Cămăraș, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită în anul 1926; fără pictură.

Date biografi ce: Pr. Andrei Șuteu, născut la data de 
11.04.1994, în satul Strâmbu, comuna Chiuiești, jud. Cluj. 

Studii: 
Colegi ul Național „Andrei Mureșanu” Dej, promoția 

2013;
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Fac ultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-
Napoca, promoția 2017.

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
03.06.2018, pentru parohia Ghirișu Român, protopopiatul Cluj 
I, jud. Cluj.

40. Parohia Gilău I, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită în anul 1896; pictată în tempera grasă, 
de către pictorul Roman Timotenco; cu un număr de 1500 
credincioși, preot paroh Ștefan Sebastian Popa.

Date biografi ce: Pr. Sebastian Ștefan Popa, născut la data 
de 08.10.1978, în localitatea Iara, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1998;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2002.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, la data de 24.10.1999, pentru parohia Agriș, 
protopopiatul Turda, unde a activat până la data de 01.11.2006, 
dată la care a fost transferat la parohia Gilău I, protopopiatul Cluj 
I, jud. Cluj.

41. Parohia Gilău II, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1983-1989; pictată în 
termpera de către pictorul Mihail Chiuaru; cu un număr de 
1400 credincioși; preot paroh Iosif Hulpe. 

Date biografi ce: Pr. Iosif Hulpe, născut la data de 
06.09.1957, în satul Copru, comuna Cătina, județul Cluj. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1980;
Institutului Teologic Ortodox de Grad Universitar  

București, promoția 1989.
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Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 
în data de 01.10.1980, pentru parohia Corpadea, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj, unde a activat până la 01.12.1985. În vremea 
cursurilor universitare a slujit la Biserica „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”-Vechi și la Paraclisul „Sfânta Ecaterina” al 
Institutului Teologic din București, timp de 5 ani. Începând cu 
data de 01.06.1990 a fost numit preot paroh la parohia Gilău II, 
protopopiatul Cluj I, jud.Cluj. 

42. Parohia Gilău III , având hramul: „Sfântul Siluan 
Athonitul”; fără biserică; preot paroh Vasile Bandrabulă. 

Date biografi ce: Pr. Vasile Bandrabulă, născut la data de 
13.01.1986, în orașul Vatra-Dornei, jud. Suceava;

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Mitropolitul Dosoft ei” din  

Suceava, promoția 2006; 
Facultatea de Drept din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca,  

promoția 2010;
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  

U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2013; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, nivel licență, student din anul 2015. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

08.09.2014, pentru parohia nou înfi ințată, Gilău III, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj.

43. Parohia Giula, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1750; pictată 
pe pânză; cu un număr de 150 credincioși; preot paroh Simion 
Cristurean.

Date biografi ce: Pr. Simion Cristurean, născut la data de 
26.02.1959, în localitatea Spermezeu, jud. Bistrița Năsăud.
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1984;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2002.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, la data de 15.11.1984, pentru parohia 
Nimigea de Sus, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. În 
perioada 1991-1995 este transferat în parohia Chiochiș, același 
protopopiat. Între anii 1995-2002 este preot la parohia Vânători, 
protopopiatul Sighișoara, jud Mureș. În perioada 2002-2007 
revine la parohia Nimigea de Sus, protopopiatul Năsăud. În anul 
2007 este transferat la parohia Pădureni, protopopiatul Cluj I, 
jud. Cluj. Începând cu data de 01.07.2018 este din nou transferat 
la parohia Giula, în cadrul aceluiași protopopiat. 

44. Parohia Hășdate, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1805; fără 
pictură; cu un număr de 410 credincioși; preot paroh Olimpiu 
Viorel Șuteu. 

Date biografi ce: Pr. Viorel Olimpiu Șuteu, născut la data 
de 23.08.1967, în comuna Cămărașu, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1989;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2016.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 06.06.1989, pentru 
parohia Ploscoș cu fi liile Crairât și Valea Florilor, protopopiatul 
Turda, jud. Cluj, unde a activat până în data de 01.06.1994, când 
a fost transferat la parohia Pintic, protopopiatul Dej, jud. Cluj. A 
activat în această parohie până la 01.08.2000. Începând cu data 
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de 01.10.2002, a fost numit preot în parohia Dâncu, fi lia Ticu-
Colonie, protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a activat până 
în data de 01.08.2014, când a fost transferat la parohia Hășdate, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

45. Parohia Iuriu de Câmpie, având hramul bisericii: 
„Sfânta Cuvioasa Paraschiva”; construită în anul 1882; pictată 
în tehnica frescă de preotul pictor bisericesc Damian Tuluc; cu 
un număr de 473 credincioși; preot paroh Mircea Vasile Matei.

Filia Straja, având hramul bisericii: „Sfânta Treime”; 
construită între anii 2011-2014; pictură executată de către 
pictorul Florin Olari. 

Date biografi ce: Pr. Mircea Vasile Matei, născut la data de 
05.02.1978, în mun. Zalău, jud. Sălaj

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1997;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2001;
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea,  

promoţia 2008.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 10.01.2010, pentru parohia Iuriu de 
Câmpie, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

46. Parohia Jucu de Sus, având hramul bisericii: „Sfânta 
Treime”; construită în anul 1902; pictată în tehnica tempera 
grasă, de preotul pictor bisericesc Damian Tuluc; cu un număr 
de 410 credincioși; preot paroh Gheorghe Anițaș.        

Date biografi ce: Pr. Gheorghe Aniţaș, născut la data de 
18.04.1954, în localitatea Seini, jud. Maramureș.

Studii: 
S eminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 

1976.
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Iustinian Maramureșanul, în data de 25.09.1976, pentru parohia 
Jucu de Sus, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

47. Parohia Jucu de Mijloc, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”, construită între anii 1958 - 1960, 
pictată în tehnica frescă de Paul Bătăiosu, cu un număr de 795 
credincioși; preot paroh Alexandru Baltă. 

Date biografi ce: Pr. Alexandru Baltă, născut la data de 
20.12.1950, în localitatea Borșa, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, 1970; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1974.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l 

Herineanu, în data de 22.08.1973, pentru parohia Jucu de Mijloc, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

48. Parohia Jucu de Jos, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1924-1930; 
pictură în tempera, executată de către pictorul Liviu Pop; 
cu un număr de 980 credincioși; preot paroh Vasile-Marius 
Abrudan.

Date biografi ce: Pr. Vasile-Marius Abrudan, s-a născut în 
data de 19.08.1986, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca , promoţia 

2006; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2010. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 20.10.2013, pentru parohia Bobâlna, protopopiatul Dej, jud. 
Cluj. Începând cu data de 01.11.2018, a fost trasferat la parohia 
Jucu de Jos, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.
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  49. Parohia Jucu - „Gară”, având hramul bisericii: „Sfi ntele 
Femei Mironosițe”; construită între anii 2000-2008; pictată în 
tempera, de către pictorul Marius Todoran; cu un număr de 175 
credincioși; preot paroh Marius Focșanu.

Date biografi ce: Pr. Marius Focșanu, născut la data de 
06.08.1978, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Teoretic din Cluj-Napoca, promoția 1997 ;
Facultatea de Istorie din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca,  

promoția 2006;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2007 ;
Doctorat - în cadrul aceleiași facultăți, susținut în anul  

2012;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2016;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2018. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 
08.10.2017, pentru parohia Jucu Gară, protopopiatul Cluj I, jud. 
Cluj.

50. Parohia Lita, având hramul bisericii: „Adormirea Maicii 
Domnului”; construită în anul 1808; pictată în tempera de către 
pictorul Ioan Gavrilă; cu un număr de 446 credincioși; preot 
paroh Iuliu Gorea.

Filia Filea de Sus, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1751; pictată 
în tehnica tempera, de către pictorul Ioan Gavrilă.

Date biografi ce: Pr. Iuliu Gorea, născut la data de 
01.07.1950, în localitatea Sânmihaiul de Câmpie, jud. Bistrița 
-Năsăud.

Studii: 
Liceul Real Nr. 14 din Cluj-Napoca ;
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Institutul Teologic Ortodox de Grad Universitar din  
Sibiu, promoția 1973.

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 
la data de 20.01.1974, pentru parohia Sânnicoara, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj unde a activat până la 01.07.1977, când a fost 
transferat la parohia Lita în cadrul aceluiași protopopiat.

51. Parohia Luna de Sus, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1927-1928; 
pictură în tempera, executată de către pictorul Emil Cornea; cu 
un număr de 510 credincioși; preot paroh Paul Voinel Bodea.

Date biografi ce: Pr. Paul Voinel Bodea, născut la data de 
09.10.1986, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2007; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2011;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2013;  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
25.12.2016, pentru parohia Luna de Sus, protopopiatul Cluj I, 
jud. Cluj.

52. Parohia Măcicașu, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită în anul 1987; pictură în tempera 
executată de către pictorul Ioan Ștefan; cu un număr de 411 
credincioși; preot paroh Marius Adrian Bolbos.

Filia Sânmărtin, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1906-1910; pictură în 
tempera executată de către pictorul Vasile Hudici. 

Date biografi ce: Pr. Marius Adrian Bolbos, născut la data 
de 16.02.1982, în mun. Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
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Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
2001;

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția, 2005;

Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran” din cadrul  
aceleiași facultăți, susținut în anul 2012.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 12.11.2006, pentru parohia Măcicașu, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

53. Parohia Mera, nou înfi ințată; cu un număr de 60 de 
credincioși; preot paroh Emilian Ioan Făgădaru.

Date biografi ce: Pr. Emilian Ioan Făgădaru, născut la data 
de 21.11.1978, în mun. Turda, jud. Cluj

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1998;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2002;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2015; 
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca,  

promoția 2017.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

16.08.2015, pentru postul de preot misionar pentru Spitalului 
de Recuperare „Polaris” din localitatea Suceagu, jud. Cluj, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj, și numit la parohia nou înfi ințată 
Mera, în cadrul aceluiași protopopiat.

54. Parohia Mociu I, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită între anii 1898-1901; pictată în ulei de către 
pictorul Cornel Cenan, în perioada 1978-1980, și restaurată de 
către pictorul Ioan Mureșan, în anul 2003; cu un număr de 781 
credincioși; preot paroh Iustin Câmpean.
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Filia Zorenii din Vale, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Împărați Constantin și Elena”; construcție începută în anul 
2013; în prezent la stadiul de pictură, în tehnica frescă, executată 
de către pictorul Claudiu Mihăilă.

Filia Roșieni - capelă în școală.
Date biografi ce: Pr. Iustin Câmpean, născut la data de 

29.10.1950, în localitatea Buza, jud. Cluj.
Studii:

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
1971;

Institutul Teologic de grad Universitar Sibiu, promoția  
1975.

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 
la data de 17.11.1974, pentru parohia Geaca, protopopiatul 
Gherla, jud. Cluj, iar din data de 01.01.1978, numit la parohia 
Mociu I, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

55. Parohia Mociu II, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1934-1944; pictată 
în tehnica tempera, de către pictorul Gheorghe Bondoc; cu 
un număr de 224 credincioși; preot paroh Grigore Toma 
Someșan.

Date biografi ce: Pr. Grigore Toma Someșan, născut la data 
de 06.04.1991, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2010;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2014;
Doctorand al Școlii Doctorale „Isidor Todoran”, din  

cadrul aceleiași facultăți, din 2016.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

08.10.2017, pentru parohia Mociu II, protopopiatul Cluj I, jud. 
Cluj.
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56. Parohia Năoiu, având hramul bisericii: „Nașterea Maicii 
Domnului”; construită între anii 1975-1978; pictată în tempera 
de către pictorul Emil Dunăre; cu un număr de 280 credincioși; 
preot paroh Bogdan Ioan Zubașcu. 

Date biografi ce: Pr. Bogdan Ioan Zubașcu, născut la data 
de 30.09.1979, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Studii: 
Liceul teoretic „Andrei Mureșanu” din Bistrița, promoția  

1998;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2006.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 10.03.2007, pentru parohia Năoiu, 
protopopiat Cluj I, jud. Cluj.

57. Parohia Palatca, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1988 - 1990; 
pictată în tempera, de pictorul Constantin Bumbu; cu un număr 
de 405 credincioși; preot paroh Călin-Aurel Drevea. 

Date biografi ce: Pr. Călin-Aurel Drevea, născut la data de 
06.10.1972, în localitatea Beliș, jud. Cluj.

Studii: 
 Liceul Industrial Nr. 5 din Cluj-Napoca, promoția 1991; 
 Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004;
 Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2006. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 17.10.2004, pentru parohia Palatca, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

58. Parohia Pata, având hramul bisericii: „Nașterea Maicii 
Domnului”; construită în anul 1936; în curs de pictare în 
tehnica frescă de către pictorul Emil Rus; cu un număr de 450 
credincioși; preot paroh Ciprian Cherecheș.
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Date biografi ce: Pr. Ciprian Cherecheș, născut la data de 
02.04.1979, în mun. Dej, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1998;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2002.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 16.05.2010, pentru parohia Pata, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

59. Parohia Pădureni, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhagheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1923; pictură 
executată în tempera de către pictorul Lucian Tuluc; cu un 
număr de 280 credincioși; preot paroh Ioan Marius Gherghel.

Filia Satu Lung, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită în anul 1970; pictură executată în 
tempera grasă, de către pictorul Emanuil Band.

Date biografi ce: Pr. Ioan Marius Gherghel, născut la data 
de 25.04.1987, în orașul Târgu Lăpuș, jud. Maramureș.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”  

din Baia Mare, promoția 2006;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Baia Mare, promoția  

2010.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data 

de 12.07.2011, pentru parohia Giula, protopopiatul Cluj I, jud. 
Cluj. Începând cu data de 01.07.2018, este transferat la parohia 
Pădureni, în cadrul aceluiași protopopiat. 

 
60. Parohia Petea, având hramul bisericii: „Sfi nții 

Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1884-1885; 
pictură în tempera, executată de către pictorul Alexandru Rusu; 
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cu un număr de 200 credincioși; preot paroh Vasile Sandu 
Pugna.

Filia Legii, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh Nicolae”; 
construită în anul 1929; pictură executată în tempera, de către 
pictorul Ludovic Naghi.

Date biografi ce: Pr. Vasile Sandu Pugna, născut la data de 
17.04.1982, în mun. Beclean, jud. Bistrița.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”  

din Baia Mare, promoția 2001; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Baia Mare, promoția  

2005.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 11.01.2015, pentru parohia Petea cu fi lia Legii, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj.

61. Parohia Popești, având hramul bisericii: „Sfânta 
Treime”; construită în anul 1890; pictată în tempera, de către 
pictorul Ioan Mureșan; cu un număr de 650 credincioși; preot 
paroh Ioan Petreuș.

Date biografi ce: Pr. Ioan Petreuș, născut la data de 
21.06.1973, în localitatea Botiza, jud. Maramureș.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1999.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 06.10.1996, pentru parohia Popești, protopopiatul Cluj I, 
jud. Cluj.

62. Parohia Răscruci, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1938-1940; în curs de 
repictare în tehnica frescă de către pictorul Florin Olari; cu un 
număr de 1120 credincioși; preot paroh Ioan Câmpean. 
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Date biografi ce: Pr. Ioan Câmpean, născut la data de 
14.01.1948, în localitatea Buza, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1970;
Institutul Teologic de grad Universitar Sibiu, promoția  

1975.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 21.11.1972, pentru Parohia Feldioara, protopopiat 
Gherla, jud. Cluj. Din data de 01.09.1976, este numit la parohia 
Răscruci, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

63. Parohia Sava, având hramul bisericii: „Sfânta Cuvioasă 
Paraschiva”; construită între anii 1993-1998; pictată în tehnica 
tempera de preotul pictor bisericesc Damian Tuluc; cu un număr 
de 320 credincioși; preot paroh Niță Cira.

Filia Mureșenii de Câmpie, având hramurile bisericii: 
„Sfântul Ierarh Nicolae” și „Cuvioasa Parascheva”; construită 
între anii 1936-1938, pictată în tempera, de preotul pictor 
bisericesc Damian Tuluc.

Filia Băgaciu, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 2008-2008; fără pictură.

Date biografi ce: Pr. Niță Cira, născut la data de 11.11.1981, 
în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii:
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2007
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, la data de 03.01.2010, pentru parohia Sava, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

64. Parohia Sălicea, având hramul bisericii: „Sfântul Vasile 
cel Mare”; construită între anii 1936-1938; pictată în tehnica 
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tempera, de către pictorul Eugen Profeta; cu un număr de 400 
credincioși; preot paroh Liviu Rus.

Filia Tăuți, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1822; pictură în tempera 
executată de către pictorul Dimitrie Ispas.

Date biografi ce: Pr. Liviu Rus, născut la data de 01.07.1959, 
în satul Pâglișa, comuna Dăbâca, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1982.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

la data de 24.08.1983, pentru parohia Sălicea cu fi lia Tăuți, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

65. Parohia Săliște, nou înfi ințată, transferată de la 
protopopiatul Turda.

66. Parohia Săliștea Nouă, având hramul bisericii: 
„Duminica Tuturor Sfi nților”; construită între anii 2009-2012; 
pictură în tempera, executată de pictorii Constantin Bumbu 
și Liviu Bumbu; cu un număr de 120 credincioși; preot paroh 
Vasile Florin Perța.

Filia Săliștea Veche, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Împărați Constantin și Elena”; construită între anii 1990-1995; 
pictată în tehnica tempera, de preotul pictor bisericesc Damian 
Tuluc.

Date biografi ce: Pr. Vasile Florin Perța, născut la data de 
02.05.1973, în orașul Târgu Lăpuș, jud Maramureș. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997; 
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei  

Șaguna” Sibiu, promoția 1998;
Facultatea de Drept din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca. 



340

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, la data de 08.02.1998, pentru parohia Păniceni cu 
fi lia Dumbrava, protopopiatul Huedin, jud. Cluj. Din data de 
01.05.2013, a fost transferat la parohia Săliștea Nouă cu fi lia 
Săliștea Veche, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

67. Parohia Sâmboleni, având hramul bisericii: „Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe”; construită între anii 1900-1902; 
pictură executată în tempera, de către pictorul Ioan Mureșan; 
cu un număr de 600 credincioși; preot paroh Dănuț Gheorghe 
Popa. 

Date biografi ce: Pr. Dănuț Gheorghe Popa, născut la data 
de 07.09.1967, în mun. Turda, jud. Cluj.

Studii: 
Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, promoția 1991; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din  

Sibiu, promoția 2000.
Hirotonit preot de către IPS Episcop Ioan Selejan, în 

data de 09.11.1997, pentru parohia Bățanii Mari, protopopiatul 
Sfântul Gheorghe, jud. Covasna. Din data de 01.12.1999, a fost 
transferat la parohia Sâmboleni, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

68. Parohia Sânnicoara, având hramurile bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae” și „Nașterea Maicii Domnului”; construită 
între anii 1990-1997; pictată în tehnica frescă, de pictorii Cornel 
Bănică și Marius Cioran; cu un număr de 1528 credincioși; 
preot paroh Viorel Luca.

Date biografi ce: Pr. Viorel Luca, născut la data de 
07.09.1955, în satul Agriș, comuna Iara, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1997;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1982.
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Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 
în data de 21.08.1977, pentru parohia Sânnicoară, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj.

69. Parohia Stolna, având hramul bisericii: „Sfântul Proroc 
Ilie Tesviteanul”; construită între anii 2000-2017; pictură 
executată în tehnica frescă, de către preotul pictor bisericesc 
Damian Tuluc; cu un număr de 244 credincioși; preot paroh 
Doru Moldovan.

Biserica din lemn, monument istoric; având hramul: 
„Sfânta Cuvioasa Parascheva”; construită în anul 1730; fără 
pictură.

Filia Săvădisla - fără biserică
Date biografi ce: Pr. Doru Moldovan, născut la data de 

16.10.1967, în comuna Spermezeu, jud. Bistrița -Năsăud;
Studii: 

Liceul Electrotehnic din Bistrița, promoția 1986;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B.Cluj- 

Napoca, promoția 1994; 
Hirotonit preot de catre IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 6.08.1994, pentru parohia Frata, protopopiatul Turda, 
jud. Cluj, unde a activat până la data de 23.04.2012, când a fost 
transferat la parohia Stolna, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

70. Parohia Suatu, având hramul bisericii: „Sfi nții Părinți 
Ioachim și Ana”; construită în anul 1896; pictură în ulei pe 
pânză executată de preotul pictor bisericesc Damian Tuluc; cu 
un număr de 164 credincioși; preot paroh Ioan Danciu.

Biserica Nouă, având hramul bisericii: „Sfi nții Părinți 
Ioachim și Ana”; construcție începută în anul 2009.

Date biografi ce: Pr. Ioan Danciu, născut la data de 
13.07.1958, în localitatea Ciceu-Corabia, jud. Bistrița-Năsăud.



342

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1980;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj  

Napoca, promoția 1997.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

la data de 01.10.1980, pentru parohia Pădureni cu fi lia Satulung, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj, între anii 1997-1998 slujește în 
mun. Câmpia Turzii, protopopiatul Turda, jud. Cluj. Începând 
din anul 1998 este transferat la parohia Suatu, protopopiatul Cluj 
I, jud. Cluj.

71. Parohia Suceagu, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1912-1916; 
pictată în tempera, de către pictorul Paul Bătăiosu; cu un număr 
de 668 credincioși; preot paroh Petru Hațiegan.

Filia Rădaia, capelă - având hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”; construită în anul 1995; fără pictură.

Date biografi ce: Pr. Petru Hațiegan, născut la data de 
27.05.1961, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1984.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Antonie 

Plămădeală, în data de 13.01.1985, pentru parohia misionară 
Aita Mare, protopopiatul Sfântul Gheorghe, jud. Covasna, până 
în 31.07.1988. În perioada 01.08.1988 - 31.03.1991, este numit la 
parohia Poiana Horea cu fi lia Giurcuța, protopopiatul Huedin, 
jud. Cluj. Începând cu data de 01.04.1991, este transferat la 
parohia Suceagu, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

72. Spital „Polaris”- Suceagu, capelă - având hramul „Sfi nții 
Doctori fără de arginți Cosma și Damian”; construită în anul 
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2017; preot misionar Emilian Ioan Făgădaru (în același timp și 
preot paroh al parohiei, nou înfi ințată, Mera, protopopiatul Cluj 
I, jud. Cluj).

73. Parohia Șoimeni, având hramul bisericii: „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”; construită în anul 1883; pictată în tehnica 
tempera, de către pictorul Marius Todoran; cu un număr de 230 
credincioși; ; preot paroh Andrei Daniel Misaroș.

Date biografi ce: Pr. Andrei Daniel Misaroș, s-a născut la 
data de 27.05.1983, în mun. Baia Mare, jud. Maramureș.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”  

din Baia Mare, promoţia 2003; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2007; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți , promoţia 2008. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, în data de 28.04.3013, pentru parohia Sǎrata și 
fi lia Cǎtǎlina, protopopiatul Dej, jud. Cluj. Începând cu data de 
01.11.2018, este transferat la parohia Șoimeni, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj.

74. Parohia Șutu, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril” ; construită între anii 1993-1995; pictată în 
tehnica tempera, de către pictorul Ioan Jucan; cu un număr de 
320 credincioși; preot paroh Dorel Popa.

Filia Pruniș, având hramul bisericii: „Sfânta Treime”; 
construită în anul 1834; pictată în tempera de un grup de studenți 
teologi .

Date biografi ce: Pr. Dorel Popa, născut la data de 
04.08.1968, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Semin arul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

1994
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Irineu Bistrițeanul, la data de 15.03.1998, pentru parohia Făget, 
protopopiat Cluj I, jud. Cluj. În perioada 2009-2015, este numit 
la parohia Vișagu, protopopiatul Huedin, iar din anul 2015, a fost 
transferat la parohia Șutu cu fi lia Pruniș, protopopiatul Cluj I, 
jud. Cluj. 

75. Parohia Vălișoara, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1907; pictură 
executată în tempera de pictorița Victoria Grădinaru; cu un 
număr de 83 credincioși; preot paroh Mihai Paul Ranta.

Filia Săvădisla, având hramul bisericii: „Sfântul Paisie 
Aghioritul”; construită în anul 2015; fără pictură.

Date biografi ce: Pr. Paul Mihai Ranta, născut la data de 
17.09.1975, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii:
Liceul Teoretic  „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, promoția 

1994;
Facultatea de Științe Economice din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2005;
Master - în cadrul aceleiași facultăți;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2007;
Master - în cadrul aceleiași facultăți;  

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, la data de 04.12.2010, pentru parohia Vălișoara, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.

76. Parohia Vâlcele, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anii 1921-1922; 
pictură în tempera executată de către pictorul Ioan Mureșan; cu 
un număr de 650 credincioși; preot paroh Sorin Viorel Buș.

Date biografi ce: Pr. Sorin Viorel Buș, născut la data de 
01.06.1986, în comuna Iara, jud. Cluj.
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2006;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2010;
Facultatea de Studii Europene din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2012 ;
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  

U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2013;
Doctorand al Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din  

cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă - Cluj-Napoca;
Universitatea Spiru Haret - specializarea Măsurători  

Terestre și Cadastru.
Hirotonit preot de câtre IPS Mitropolit Andrei, la data 

de 05.08.2017, pentru parohia Vâlcele, protopopiat Cluj I, jud. 
Cluj.

77. Parohia Vultureni, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1800; pictura în 
tehnica tempera executată de preotul pictor bisericesc Damian 
Tuluc; cu un număr de 240 credincioși; preot paroh Vlad 
Ciceo.

Filia Chidea, având hramul bisericii: „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”; monument istoric; construită în anul 
1761 din lemn; fără pictură.

Date biografi ce: Pr. Vlad Ciceo, născut la data de 
15.11.1990, în mun. Dej, jud. Cluj.

Studii: 
Facultatea de Construcții Civile din Cluj-Napoca,  

promoția 2014;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2015;
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Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2017. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 11.10.2015, pe seama parohiei Vultureni cu fi lia Chidea, 
protopopiat Cluj I, jud. Cluj.

Preoți misionari și de slujire caritativă din cadrul 
protopopiatului Cluj I

1. Unitarea Militară nr. 01463 - Florești, având hramurile 
bisericii: „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfânta Muceniță 
Varvara”; în curs de pictură în tehnica frescă; executată de către 
pictorul Florin Stan; preot militar Traian Chircu.

Date biografi ce: Pr. Traian Chircu, născut la data de 
16.06.1968, în localitatea Dumitrești, jud. Vrancea.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Buzău, promoția 1990 ;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, promoția  

1994;
Curs Universitar - Colegiul de Război, promoția 2008 ;
Doctorand - Facultatea de Științe Juridice Militare  „Carol 

I” din București. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Gherasim Putneanul, la data de 12.12.1990, pentru parohia 
Dealul Sării, protopopiat Focșani, jud. Vrancea. În perioada 
2000-2002, este în Spania. În perioada 2002-2003, este preot 
misionar la protopopiatul Constanța. Din data de 01.01.2003, 
este admis în clerul militar la garnizoana din Mangalia. Din 
anul 2014, slujește la garnizoana Unității Militare din localitatea 
Florești, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj.
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PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN CLUJ II*

Protopop: Pr. Alexandru-Constantin Ciui 
Secretar: Pr. Adrian Petrescu
Sediul: Cluj-Napoca, Str. Năsăud nr. 22/1, jud. Cluj
Telefon: fi x: 0264 599 326; mobil 0757 777 794; 
Web: https://protopopiatulcluj2.ro; 
e-mail: protopopiatulcluj2@yahoo.com;
1. Parohia ,,Sfânta Treime”, având hramul bisericii: ,,Sfânta 

Treime”; situată pe strada Bisericii Ortodoxe, nr. 10, în Cluj-
Napoca; construită între anii 1795-1796; cu pictură în frescă 
realizată de pictorul Ioan Botiș; având un număr de 3300 
credincioși; preot paroh Cristian Baciu; preot slujitor Ioan 
Jeler.

Date biografi ce: Pr. Cristian Baciu, s-a născut în data de 
24.08.1972, în mun. Gherla, jud. Cluj.

Studii:
Liceul Industrial Nr. 9 din Cluj-Napoca, promoția 1990; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 1996; 
Facultatea de Științe Politice și Administrative din Cluj- 

Napoca, promoția 2009;
Doctorat - Facultatea de Științe Politice din cadrul U.B.B.  

Cluj-Napoca, susținut în anul 2010.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 31.01.1999, pe seama Paraclisului Seminarului 
Teologic din Cluj-Napoca, unde a slujit până la data de 15.11.2001, 

*  Datele ne-au fost furnizate de către Ofi ciul Protopopesc Cluj II.
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când a fost transferat ca preot slujitor la Biserica ,,Sfânta Treime” din 
Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II. Începând cu data de 01.05.2015, 
este numit preot paroh la aceeași biserică. Între anii 1993-1996 a 
activat ca profesor de religie, între anii 1996-1999, a fost pedagog la 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. În perioada anilor 
2000-2004, a activat în funcția de secretar eparhial, iar începând cu 
anul 2004, activează în funcția de consilier administrativ-bisericesc 
al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Date biografi ce: Pr. Ioan Jeler, s-a născut în data de 
11.11.1939, în satul Năsal, com. Țaga, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1959;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1963;
Facultatea de Drept din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, promoția  

1973.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 08.03.1964, pe seama parohiei Ceanu Mic, protopopiatul 
Turda, jud. Cluj, unde a slujit până în anul 1973. Între anii 1973-1985 
a slujit ca preot paroh al parohiei Turda II, în cadrul aceluiași pro-
topopiat. Din anul 1985, a fost transferat ca preot slujitor la parohia 
,,Sfântul Ierarh Nicolae” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. 
Cluj, unde a slujit până în anul 1986, când a fost transferat ca preot 
slujitor și apoi preot paroh la parohia ,,Sfânta Treime” din Cluj-Na-
poca, în cadrul aceluiași protopopiat. În perioada 01.05.1985-1998, 
a activat ca protopop al protopopiatului Cluj, iar între anii 1998-
2015 protopopul protopopiatului Cluj I. Până în anul 1985, a fost 
membru și apoi președintele Consistoriului Eparhial.

2. Parohia „Sfi nții Împărați Constantin și Elena”, având 
hramul bisericii: „Sfi nții Împărați Constantin și Elena”; situată 
pe strada Moților, nr. 25, Cluj-Napoca; construită între anii 1995-
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2003; cu pictură realizată de Oprea Pioară; cu un număr de 580 
credincioși; preot paroh Alexandru-Marcel Sabău.

Date biografi ce: Pr. Alexandru-Marcel Sabău, s-a născut 
în data de 02.08.1955, în mun. Jibou, jud. Sălaj.

Studii:
Liceul ,,Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, promoția 1974; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1980;
Doctorat - Institutul Teologic de grad Universitar din  

București, susținut în anul 1993.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 17.10.1981 pe seama parohiei „Sfi nții Împărați 
Constantin și Elena” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj. În 
perioada 01.09.2008-01.03.2009, a fost director al Seminarului 
Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.

3. Parohia ,,Sfântul Ierarh Nicolae”, având hramul bisericii: 
„Sfântul Ierarh Nicolae”, situată pe strada Horea, nr. 44, Cluj-
Napoca; construită în anul 1932; cu pictură realizată parțial de 
Anastasie Demian și completată de Cornel Cenan; cu un număr 
de 2100 credincioși; preot paroh Vasile Nemeș; preot slujitor 
Florin Claudiu Daniel.

Date biografi ce: Pr. Vasile Nemeș, s-a născut în data de 
30.03.1957, în localitatea Iara, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1979;
Școala Populară de Artă din Cluj-Napoca, promoția  

1980;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1983;
Doctorat - Facultatea de Teologie Ortodoxă din București,  

susținut în anul 2000.
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Hirotonit diacon de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herinea-
nu, în data de 21.06.1987, pe seama Catedralei Arhiepiscopale 
din Cluj-Napoca. La data de 13.09.1998, a fost hirotonit preot de 
către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, pentru Catedrala Arhiepi-
scopală din Cluj-Napoca, unde a slujit până la data de 01.11.2008, 
când a fost transferat la parohia ,,Sfântul Ierarh Nicolae” din 
Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II. Între anii 1991-1992, a fost 
profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. De-a 
lungul timpului a ocupat mai multe funcţii administrative în 
cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacu-
lui și Clujului, după cum urmează: între anii 1992-1993, a fost 
inspector eparhial; în perioada 01.05.1993-01.12.1999, consilier 
cultural; în perioada 01.12.1999-01.12.2003, inspector eparhial; 
în perioada februarie - octombrie 2004, ecleziarh al Catedralei 
Arhiepiscopale; în perioada 01.10.2004-10.10.2005, din nou se-
cretar eparhial; apoi inspector general în cadrul Corpului de In-
specţie și Control al Arhiepiscopului până în 31.05.2011; între 
anii 2011-2016, director al Muzeului Mitropoliei Clujului; înce-
pând cu data de 01.09.2016, ocupă funcția de inspector eparhial 
în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Date biografi ce: Pr. Florin Claudiu Daniel, s-a născut în 
data de 06.12.1985, în mun. Dej, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2005;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca,  

promoția 2009;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2011; 
Doctorand al Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din  

cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă - Cluj-Napoca, începând 
din anul 2012.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 24.02.2008, pe seama parohiei Ciceu Poieni, 
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protopopiatul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud, unde a slujit până la 
data de 01.08.2013, când a fost transferat la parohia „Sfântul Ierarh 
Nicolae” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

4. Parohia ,,Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril”, având 
hramul bisericii: ,,Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril”, situată 
pe strada Corneliu Coposu, nr. 34, în cartierul Dâmbul Rotund 
din Cluj-Napoca; construită între anii 1936-1938 și extinsă prin 
reconstrucție parțială între anii 1991-1994; cu pictură în frescă 
realizată de către pictorul Viorel Nimigeanu; cu un număr de 
3000 credincioși; preot paroh Alexandru-Constantin Ciui; 
preot slujitor Vasile-Mihai Pop. 

Date biografi ce: Pr. Alexandru-Constantin Ciui, s-a 
născut în data de 26.10.1982, în satul Mireș, com. Chiuza, jud. 
Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2002;
Facultatea de Telogie Ortodoxă din Cluj-Napoca,  

promoția 2006. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 31.07.2007, pe seama parohiei Nimigea 
de Sus, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, unde a slujit 
până la data de 31.01.2014. A fost transferat începând cu data de 
01.02.2014, ca preot slujitor la parohia ,,Sfi nții Arhangheli Mihail 
și Gavril” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II. Din data de 
01.05.2017, a fost numit preot paroh al aceleiași parohii. Între anii 
2006-2007 a activat ca profesor de religie la Colegiul Economic 
,,Iulian Pop” și Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania. 
Între anii 2011-2014, a fost coordonatorul activității catehetice și 
a activităților cu tinerii în protopopiatul Năsăud și corespondent 
Radio ,,Renașterea” în același protopopiat. Din data de 01.05.2017, 
îndeplinește funcția de protopop al protopopiatului Cluj II.
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Date biografi ce: Pr. Vasile-Mihai Pop, s-a născut în data 
de 21.10.1984, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2004;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2008;
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2014.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 01.11.2009, pe seama parohiei 
Corpadea, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj, unde a slujit până la 
data 31.05.2017. Din data de 01.06.2017, a fost transferat ca preot 
slujitor la parohia ,,Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril” din Cluj-
Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. Între anii 2011-2014, a 
fost corespondent Radio ,,Renașterea” pentru protopopiatul Cluj 
I.

5. Parohia „Schimbarea la Față”, având hramul bisericii: 
„Schimbarea la Față”, situată pe Bulevardul Eroilor, nr. 24-26, în 
Cluj-Napoca; construită între anii 1999-2004, cu pictură realizată 
în mozaic de Pr. Marko Ivan Rupnik SJ; cu un număr de 2550 
credincioși; preot paroh Titus Moldovan; preoți slujitori Petru-
Ioan Ilea și Liviu Vidican-Manci.

Date biografi ce: Pr. Titus Moldovan, s-a născut în data de 
20.11.1956, în localitatea Beudiu, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1977;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1982.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Iustinian 

Maramureșanul, în data de 03.07.1983, pe seama parohiei Nușeni, 
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protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, unde a slujit până în data 
de 01.11.1990, când fost transferat în funcţia de consilier economic 
la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. 
Din anul 1993, slujește la parohia ,,Schimbarea la Față” din Cluj-
Napoca, protopopiatul Cluj II. Între anii 1998-2004 a ocupat funcţia 
de protopop al protopopiatului Cluj II.

Date biografi ce: Pr. Petru-Ioan Ilea, s-a născut în data de 
16.08.1972, în localitatea Luduș, jud. Mureș. 

Studii: 
Liceul Industrial din Luduș, clasele IX-X, 1986-1988; 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1992;
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din  

Sibiu, promoția 1996;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 1997; 
Doctorat - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei  

Șaguna” din Sibiu, susținut în anul 2003.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 06.09.2004, pe seama Centrului 
de Îngrijire și Asistență din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, 
unde a slujit până la data de 15.05.2010, când a fost transferat 
la parohia ,,Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca, în cadrul 
aceluiași protopopiat.

Date biografi ce: Pr. Liviu Vidican-Manci, s-a născut în data 
de 21.03.1981, în localitatea Spermezeu, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2000;
Facultatea de Business din Cluj-Napoca, promoția 2003; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2004;
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2011.
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Irineu Bistrițeanul, în data de 30.01.2010, pe seama Paraclisului 
Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Din data de 
01.08.2012, a fost numit preot slujitor la parohia ,,Buna Vestire” 
din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II. Din data de 15.10.2018 
este numit preot slujitor la parohia ,,Schimbarea la Față” din 
Cluj-Napoca, în cadrul aceluiași protopopiat. Începând cu anul 
2007, este profesor la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca. Între 
anii 2011-2012 a ocupat funcția de inspector de Religie al jud. 
Cluj, iar din anul 2012, ocupă funcția de director al Seminarului 
Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Din anul 2011, este inspector 
eparhial pentru catehizare în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului și Clujului. Începând din anul 2016, este și lector 
universitar la Catedra de Omiletică și Catehetică a Facultății de 
Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca.

6. Parohia „Învierea Domnului”, având hramul bisericii: 
„Învierea Domnului”, situată pe strada Viilor, nr. 33, în cartierul 
Zorilor din Cluj-Napoca; construcție începută în anul 2012; cu 
un număr de 1700 credincioși; preot paroh: Nicolae-Coriolan 
Dura; preot slujitor Ștefan Iloaie.

Date biografi ce: Pr. Nicolae-Coriolan Dura, s-a născut în 
data de 18.03.1968, în localitatea Baia de Arieș, jud. Alba.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1991;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995;
Doctorat - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei  

Șaguna” din Sibiu, susținut în anul 2002.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 22.12.1996, pe seama parohiei Comșești, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a slujit până la data de 
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25.03.1998, când a fost transferat la parohia Turda - Fabrici, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj. Din data de 01.11.2007, a fost 
transferat ca preot slujitor la parohia ,,Nașterea Domnului” din 
Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, unde a slujit până la data 
de 01.10.2010, când a fost transferat ca preot paroh la parohia 
,,Învierea Domnului” din Cluj-Napoca, în cadrul aceluiași 
protopopiat. 

În perioada 1996-1998 a fost profesor de religie la Liceul 
,,George Coșbuc” din Cluj-Napoca și Liceul ,,Horea, Cloșca și 
Crișan” din Turda, iar între anii 2000-2001, la Școala Generală 
nr. 3 din Turda. Între anii 2000-2005, a fost asistent suplinitor 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, iar între 
anii 2000-2004, a fost profesor la Seminarul Teologic Ortodox 
din Cluj-Napoca. Din anul universitar 2013-2014, este lector 
universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul 
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

În perioada 10.02.2004-10.10.2005 a fost inspector general 
în cadrul Corpului de Inspecție și Control al Arhiepiscopului, 
iar din anul 2014, până la data de 19.05.2018, a fost președinte 
al Consistoriului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, 
Maramureșului și Sălajului.

Date biografi ce: Pr. Ștefan Iloaie, s-a născut în data de 
28.08.1968, în localitatea Feldru, jud. Bistriţa-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1989;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1993;
Doctorat - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei  

Șaguna” din Sibiu, susținut în anul 2003.
Hirotonit diacon de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, la data de 28.16.1992, pe seama Centrului 
Eparhial, treaptă în care a slujit până în anul 2004. Hirotonit preot 
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de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, la data de 31.10.2004, 
pe seama parohiei „Sfântul Apostol Toma” din Cluj-Napoca, 
de unde a fost transferat, începând cu 01.01.2013, la parohia 
,,Învierea Domnului” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II. 

În perioada 1991-1993, a fost profesor de religie la Școala 
Generală Nr. 21 din Cluj-Napoca. Între anii 1992-1994, a fost bi-
bliotecar la Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga - secția 
,,Colecții Speciale” din Cluj-Napoca. În cadrul Arhiepiscopiei 
Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului a ocupat următoa-
rele funcții: redactor al Revistei și Editurii ,,Renașterea” între 
anii 1994-1995; redactor-șef între anii 1995-1999; a participat la 
înfi inţarea postului de Radio ,,Renașterea”, iar în perioada mai-
decembrie 1999, a fost director al acestuia; consilier cultural al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului între anii 1999-
2012. În perioada aprilie-decembrie 2000 a fost, din nou, pe lân-
gă funcția de consilier cultural, și director al radioului. În cadrul 
Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, 
a fost: asistent universitar suplinitor în perioada 1993-2002; asis-
tent universitar titular în perioada 2002-2004; lector universitar 
în perioada 2004-2009; conferențiar universitar între anii 2009-
2013; profesor universitar din anul 2013; conducător de docto-
rat din anul 2014. La aceeași instituție a ocupat și următoare-
le funcții administrative: secretar știinţifi c / cancelar între anii 
2008-2012; este director de departament începând cu anul 2012. 
Începând din anul 2012, este și directorul Centrului de Bioetică 
al Universității ,,Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca. 

7. Parohia ,,Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, având 
hramul bisericii: ,,Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”; 
situată pe strada Calea Baciului, nr. 20, în cartierul Cordoș din 
Cluj-Napoca; construită între anii 1924-1926 și reconstruită în 
anul 1980; cu pictură în frescă realizată de pictorul Iacob Varga; 
cu un număr de 990 credincioși; preot paroh Viorel Sima.
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Date biografi ce: Pr. Viorel Sima, s-a născut în data 
12.12.1965, în localitatea Sighetu Marmației, jud. Maramureș. 

Studii: 
Liceul Industrial ,,Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației,  

promoția 1984;
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1990;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1994.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 21.05.1992, pe seama parohiei Bologa, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a slujit până la data de 
01.11.1996, când a fost transferat la parohia ,,Intrarea în Biserică 
a Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. 
Cluj.

8. Parohia ,,Buna Vestire”, având hramul bisericii: ,,Buna 
Vestire”; situată pe strada Puieților, nr. 2, în cartierul Iris din 
Cluj-Napoca; construită în anul 1936; cu pictură în tempera, 
realizată de către preotul pictor bisericesc Damian Tuluc; cu un 
număr de 3720 credincioși; preot paroh Ambrozie Boca; preot 
slujitor Mihai-Andrei Mureșan.

Date biografi ce: Pr. Ambrozie Boca, s-a născut în data de 
12.07.1968, în satul Cutca, com. Sînmartin, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Industrial ,,Petru Maior” din Gherla, promoția  

1989;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 16.05.1993, pe seama parohiei Ceaba, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj. A fost transferat începând cu 
data de 01.06.1998, la parohia Beudiu, protopopiatul Năsăud, 
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jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 15.09.2010, 
când a fost transferat la parohia ,,Buna Vestire” din Cluj-Napoca, 
protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

Date biografi ce: Pr. Mihai-Andrei Mureșan, s-a născut în 
data 03.04.1979, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1998;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2002;
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2011.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 23.06.2013, pe seama Spitalului Clinic Municipal din Cluj-
Napoca, pentru Secția de Ergoterapie. Din anul 2011, este profesor 
de discipline teologice la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-
Napoca, iar din anul 2014, ocupă funcția de director adjunct 
al aceleiași instituții. Începând cu 01.11.2018 este transferat la 
parohia ,,Buna Vestire” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, 
jud. Cluj.

9. Parohia ,,Sfântul Ioan Botezătorul”, având hramul bisericii: 
,,Sfântul Ioan Botezătorul”, situată pe strada Fabricii, nr. 2-4, în 
cartierul Mărăști din Cluj-Napoca; construită între anii 1994-1998, 
pe fundația vechii capele ortodoxe; cu pictură în frescă realizată de 
pictorii Ioan și Mariana Botiș; cu un număr de 3800 credincioși; 
preot paroh Mihai Colț; preot slujitor Adrian-Aurel Podaru.

Date biografi ce: Pr. Mihai Colț, s-a născut în data de 
27.02.1949, în localitatea Lunca Câlnicului, jud. Brașov. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1968;
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Institutul Teologic d e grad Universitar din București, 
promoția 1977.

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 
la 20.01.1970, pe seama parohiei Ghirișu Român, protopopiatul 
Cluj, jud. Cluj. În cadrul aceluiași protopopiat a fost transferat 
după cum urmează: din data de 01.10.1970, preot paroh la 
parohia Pata; din data de 01.07.1980, la parohia ,,Buna Vestire” 
din Cluj-Napoca; cu data de 01.12.1980, la parohia ,,Sfântul Ioan 
Botezătorul” din Cluj-Napoca.

Date biografi ce: Pr. Adrian-Aurel Podaru, s-a născut la 
data de 27.11.1976, în mun. Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1996;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, promoția  

2000;
Facultatea de Litere, Secția Limbi Clasice, promoția  

2003;
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, a Facultății  

de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, susținut în 
anul 2010.

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
21.11.2013, pe seama parohiei ,,Sfântul Ioan Botezătorul” din 
Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. Din anul 2009 este 
lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul 
U.B.B. Cluj-Napoca.

10. Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului”, având 
hramul bisericii: ,,Adormirea Maicii Domnului”; situată pe 
strada Govora, nr. 19, în cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca; 
construită între anii 1950-1961; cu pictură în frescă, executată 
de către pictorul Arhidiacon Nicolae Bălan; cu un număr de 
3100 credincioși; preot paroh Dănuț-Liviuț Hognogi; preoți 
slujitori Vasile Roman și Dorin Ielciu.
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Date biografi ce: Pr. Dănuț-Liviuț Hognogi, s-a născut 
în data de 12.04.1976, în localitatea Spermezeu, jud. Bistrița-
Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca,  

promoţia 1995;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1999;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2000; 
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2007.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 01.07.2001, pe seama parohiei Ciceu-
Giurgești, protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, unde a 
slujit până la data de 01.12.2010, când a fost transferat ca preot 
paroh la parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-
Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. Între anii 1999-2001, 
a fost profesor de religie la Colegiul ,,Andrei Mureșanu” din 
Dej. În perioada 2001-2010, a fost coordonatorul Ligii Tinerilor 
din Dej, iar între anii 2007-2010, a fost coordonatorul Cercului 
Pastoral ,,Ciceu”. Din data de 01.05.2015, a fost numit protopop 
al protopopiatului Cluj I.

Date biografi ce: Pr. Vasile Roman, s-a născut în data de 
28.12.1957, în localitatea Deal, jud. Alba.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca,  

promoţia 1979;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1984.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop Emilian 

Birdaș al Alba Iuliei, în data de 01.03.1985, pe seama parohiei 
Blaj-Izvoarele, protopopiatul Aiud, jud. Alba, unde a activat 
până la data de 01.10.1990, când a fost transferat ca profesor 
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la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Din data de 
15.04.1993 a fost transferat preot slujitor la parohia ,,Adormirea 
Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. 
Cluj. 

Date biografi ce: Pr. Dorin Ielciu, s-a născut în data de 
29.05.1968, în localitatea Voivodeni, jud. Sălaj.

Studii: 
Liceul Industrial Nr. 6 din Cluj-Napoca, promoția 1989; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  

1994;
Doctorat - Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea,  

susținut în anul 2009.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 02.06.2002, pe seama Paraclisului Seminarului Teologic 
din Cluj-Napoca, unde a activat până la data de 15.09.2010, când 
a fost transferat ca preot slujitor la parohia ,,Adormirea Maicii 
Domnului” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. 
Între anii 1994-1995 și 1998-2013, a fost profesor la Seminarul 
Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. În perioada 1995-1998, a 
activat ca profesor de religie la Colegiul Pedagogic ,,Gheorghe 
Lazăr” din Cluj-Napoca. 

11. Parohia ,,Nașterea Maicii Domnului”, are biserica 
veche cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”; situată pe strada 
Aviator Dârjan, construită în anul 1750; și biserica nouă cu 
hramul ,,Soborul Sfi nților 12 Apostoli”; situată pe strada Traian 
Vuia, nr. 87, în cartierul Someșeni din Cluj-Napoca; construită 
între anii 1992-2005; cu pictură realizată de echipa de pictori 
Nicu Andrieș, Victor Tistu și Gheorghe Ștefan; cu un număr 
de 5000 credincioși; preot paroh Ioan Roman; preoți slujitori 
Nicolae Pop și Ioan Avram.

Date biografi ce: Pr. Ioan Roman, s-a născut în data de 
01.04.1958, în satul Țop, com. Mintiu Gherlii, jud. Cluj. 
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Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1979;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1984;
Doctorat - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  

U.B.B. Cluj-Napoca, susținut în anul 2006.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Iustinian 

Maramureșanul, în data de 18.09.1984, pe seama parohiei 
Fundătura, protopopiatul Dej, jud. Cluj. Aici a slujit până la data 
de 01.09.1990, când a fost transferat la parohia ,,Nașterea Maicii 
Domnului” din cartierul Someșeni, protopopiatul Cluj, jud. Cluj.

A fost profesor suplinitor la Seminarul Teologic Ortodox 
Cluj-Napoca între anii 1991-1993; profesor suplinitor la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă Oradea între anii 1993-1994; 
profesor suplinitor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Timișoara între anii 1994-1995. Între anii 1996-2000 a fost 
deputat în Camera Deputaților.

Date biografi ce: Pr. Nicolae Pop, s-a născut în data de 
05.12.1955, în satul Gheorgheni, com. Feleacu, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1980;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1985;
Master - Facultatea de Drept din cadrul Universității  

„Dimitrie Cantemir”.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 06.07.1986, pe seama parohiei Rediu, protopopiatul 
Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 01.07.1997, când 
a fost transferat la parohia ,,Nașterea Maicii Domnului” din Cluj-
Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. În perioada 1992-1997, a 
fost profesor de religie la Școala generală Nr. 6 din Cluj-Napoca.
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Date biografi ce: Pr. Ioan Avram, s-a născut în data de 
10.02.1962, în localitatea Petreștii de Sus, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca,  

promoția 1985;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2007;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2008. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Iustinian Maramureșanul, în data de 15.10.1985, pe seama 
parohiei Filea de Jos, protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde 
a slujit până la data de 01.11.2008, când a fost transferat la 
parohia ,,Nașterea Maicii Domnului”, din cartierul Someșeni, 
protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

12. Parohia „Sfi nții Apostoli Petru și Pavel”, având hramul 
bisericii: „Sfi nții Apostoli Petru și Pavel”; situată pe strada 
Eremia Grigorescu, nr. 144, în cartierul Grigorescu din Cluj-
Napoca; construită în anul 1971; cu pictură realizată de către 
pictorii Victor Tistu și Teodor Ștefan; cu un număr de 2500 
credincioși; preot paroh Cristian-Ion Beldiman; preot slujitor 
Nicu Dumitrașcu.

Date biografi ce: Pr. Cristian-Ion Beldiman, s-a născut în 
data de 11.11.1978, în mun. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea.   

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Râmnicu Vâlcea,  

promoția 1998;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2002;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2004. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 05.05.2003, pentru Spitalul Clinic de 
Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, unde a 
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slujit până la data de 09.03.2015, când a fost transferat la parohia 
„Sfi nții Apostoli Petru și Pavel” din Cluj-Napoca, în cadrul 
aceluiași protopopiat.

Date biografi ce: Pr. Nicu Dumitrașcu, s-a născut în 
17.02.1961, în mun. Găești, jud. Dâmbovița.   

Studii: 
Liceului de Chimie din Găești, promoția 1979; 
Facultatea de Geologie - Geografi e, Universitatea  

București, promoția 1986;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1991;
Doctorat - în cadrul aceleiași facultăți, susținut în anul  

1999.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 11.07.1992, pe seama Paraclisului 
Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. În data de 
18.04.1994, a fost transferat la Catedrala Arhiepiscopală din 
Cluj-Napoca. Aici a slujit până la data de 01.01.2000, când a fost 
transferat la parohia „Sfi nții Apostoli Petru și Pavel” din Cluj-
Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. Între anii 1991-2001, 
a fost profesor la catedra de Dogmatică, Îndrumări misionare 
și Patrologie la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. 
În perioada 15.03.1993 - 01.09.1995, a îndeplinit și funcția de 
director al acestei instituții. Actualmente este profesor universitar 
al Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” 
din Oradea, instituție în cadrul căreia a fost decan între anii 
2004-2012. 

13. Parohia „Sfântul Dimitrie cel Nou - Basarabov”, având 
hramul bisericii: „Sfântul Dimitrie cel Nou - Basarabov”; 
situată pe str. Unirii, nr. 1A, în cartierul Gheorgheni din Cluj-
Napoca; construită între anii 1997-2007; cu pictură în frescă 
realizată de pictorul Viorel Maxim și preotul pictor bisericesc 
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Damian Tuluc; cu un număr de 5720 credincioși; preot paroh 
Iacob Cismaș; preoți slujitori, Iustin Tira și Andrei Dutca.

Date biografi ce: Pr. Iacob Cismaș, s-a născut în data de 
10.03.1970, în localitatea Monor, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca,  

promoția 1992;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996;
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2010. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 16.03.1997, pe seama parohiei Pădureni, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a slujit până la data de 
01.10.2000, când a fost transferat la parohia Gilău I, protopopiatul 
Huedin, jud. Cluj. Din data de 01.10.2006, a fost transferat la 
parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” 
din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, iar din anul 2009, după 
reorganizarea vechii parohii în două parohii distincte, este numit 
preot paroh al parohiei ,,Sfântul Dimitrie cel Nou - Basarabov”. 
Este membru în Consistoriul Eparhial începând din anul 2010.

Date biografi ce: Pr. Iustin Tira, s-a născut în data de 
04.04.1951, în localitatea Plopiș, com. Șișești, jud. Maramureș. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca,  

promoția 1971;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1975. 
Hirotonit diacon și preot pe seama Catedralei Arhiepiscopale 

din Cluj-Napoca, de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 
diacon în data de 18.10.1973, și preot în data de 28.05.1988. 
Aici a slujit până la data de 01.05.2008, când a fost transferat la 
parohia ,,Sfântul Dimitrie cel Nou - Basarabov” din Cluj-Napoca, 
protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. 
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De-a lungul timpului a ocupat mai multe funcţii 
administrative în cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei 
Vadului, Feleacului și Clujului, după cum urmează: între anii 
1985-1988 a fost secretar eparhial; între anii 1993-1998, consilier 
economic; iar din 1988, ocupă funcția de Vicar Eparhial al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. 

Date biografi ce: Pr. Andrei Dutca, s-a născut în 06.06.1974, 
în mun. Sighetu-Marmației, jud. Maramureș. 

Studii: 
Liceul din Sighetu-Marmației, promoția 1992; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996; 
Facultatea de Drept, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu,  

promoția 2002;
Masterat - Facultatea de Drept din cadrul Universității  

„Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca;
Doctorat - Facultatea de Istorie și Filosofi e din cadrul  

U.B.B. Cluj-Napoca, susținut în anul 2015.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 15.07.2001 pe seama Spitalului de Boli 
Infecțioase din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj, 
unde a slujit până la data de 01.04.2004, când a fost transferat 
la Catedrala Arhiepiscopală din Cluj-Napoca. Aici a slujit până 
la data de 01.08.2008, când a fost transferat la parohia ,,Sfântul 
Dimitrie cel Nou - Basarabov” din Cluj-Napoca, în cadrul 
aceluiași protopopiat. 

Între anii 2002-2003, a ocupat funcția de inspector pentru 
Sectorul Misionar Social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și 
Clujului, iar între anii 2003-2008, funcția de inspector eparhial.

14. Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul 
de Mir”, având hramul bisericii: „Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; situată pe strada Take Ionescu, 
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nr. 4, în cartierul Gheorgheni, din Cluj-Napoca; construită între 
anii 2012-2015; în prezent fi ind pregătită pentru pictură; cu un 
număr de 3000 credincioși; preot paroh: Ioan Goje; preot slujitor 
Cătălin Pălimaru

Date biografi ce: Pr. Ioan Goje, s-a născut în data de 
06.06.1959, în satul Prilog, com. Orașu-Nou, jud. Satu-Mare.

Studii: 
Liceul Industrial - Silvicultură din Satu-Mare, promoția  

1976;
Seminarul Teologic Ortodox Român din Caransebeș,  

promoția 1981;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1986;
Doctorat - în cadrul aceleiași facultăți, susținut în anul  

2002.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop Vasile 

Coman al Oradiei, în data de 25.03.1987 pe seama parohiei 
Chioag, protopopiatul Marghita, jud. Bihor, unde a slujit până 
la data de 01.06.1991, când a fost transferat la parohia ,,Sfântul 
Dumitru” din Cluj-Napoca, ulterior parohia ,,Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, protopopiatul Cluj II.

Date biografi ce: Pr. Cătălin Pălimaru, s-a născut la data de 
18.02.1973, în localitatea Vaslui, jud. Vaslui. 

Studii: 
Liceul de informatică din Petroșani, promoția 1991; 
Facultatea de Electrotehnică din cadrul Universităţii  

Tehnice Cluj-Napoca, promoţia 1996;
Facultatea de Istorie și Filosofi e din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2000;
Doctorat - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei  

Șaguna” din Sibiu, susținut în anul 2010.
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Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 
data de 06.08.2001, ca preot misionar pe seama protopopiatului 
Cluj I, unde a slujit până la data de 01.04.2013, când a fost 
transferat la parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul 
de Mir”, protopopiatul Cluj II.

Este director al Editurii ,,Renașterea” din anul 2011, 
redactor șef al Revistei „Tabor” din anul 2007 și redactor la Radio 
„Renașterea” din anul 1999.

15. Parohia ,,Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, având 
hramul bisericii: „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”; situată pe 
strada Târnavelor, nr. 4, în cartierul Mărăști din Cluj-Napoca; 
construită între anii 1984-1985; cu pictură în frescă executată de 
preotul pictor bisericesc Damian Tuluc; cu un număr de 3200 
credincioși; preot paroh Vasile Istrate; preot slujitor Sergiu-
Vasile Bălaj.

Date biografi ce: Pr. Vasile Istrate, s-a născut în data de 
30.04.1967, în satul Rotunda, com. Buza, jud. Cluj.

Studii:
Liceul Industrial-Auto din Siret (jud. Suceava), promoția  

1985;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1998.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 31.05.1999, pe seama parohiei Budești, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, unde a slujit până la 
data de 01.02.2005, când fost transferat la parohia „Sfântul Proroc 
Ilie Tesviteanul” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

Date biografi ce: Pr. Sergiu-Vasile Bălaj, s-a născut în data 
de 25.12.1983, în localitatea Băișoara, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2003;
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2007;

Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  
aceleiași facultăți, susținut în anul 2013.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 13.05.2010, pe seama parohiei Someșul 
Cald, protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a slujit până la data 
de 01.02.2016, când a fost transferat la parohia „Sfântul Proroc 
Ilie Tesviteanul”, din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. 
Cluj.

 
16. Parohia ,,Sfi nții Apostoli Petru și Pavel”, având hramul 

bisericii: ,,Sfi nții Apostoli Petru și Pavel”; situată pe strada 
Primăverii, nr. 1A, în cartierul Mănăștur, din Cluj-Napoca; 
construită între anii 1990-2017; în prezent pregătită pentru pictură; 
cu un număr de 10500 credincioși; preot paroh Vasile Raus, preoți 
slujitori Vasile Bancoș, Nicolae Maja, Radu-Mircea Onac.

Date biografi ce: Pr. Vasile Raus, s-a născut în data de 
24.09.1948, în localitatea Zagra, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1967;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1971. 
Hirotonit diacon și apoi preot de către în IPS Arhiepiscop 

Teofi l Herineanu, diacon la data de 01.08.1971, pe seama 
Catedralei Episcopale din Cluj-Napoca; preot la data de 
30.01.1987, pe seama parohiei ,,Sfi nții Apostoli Petru și Pavel” 
din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II. Între anii 1989-2014, a 
îndeplinit funcția de Președinte al Consistoriului Eparhial.

Date biografi ce: Pr. Vasile Bancoș, s-a născut în data de 
11.07.1951, în satul Urmeniș, com. Băița de sub Codru, jud. 
Maramureș.
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca,  

promoţia 1971;
Institutul Teologic de Grad Universitor din București,  

promoția 1975.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l 

Herineanu, în data de 19.10.1975, pe seama parohiei Oarța de 
Sus, protopopiatul Baia Mare, jud. Maramureș, unde a slujit până 
la data de 01.07.1990, când a fost transferat ca secretar la nou 
înfi ințatul Institut Teologic de grad Universitar din Cluj-Napoca. 
În cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului 
și Clujului a îndeplinit următoarele funcții administrative, 
după cum urmează: inspector eparhial în perioada 01.07.1991-
01.11.1991; consilier administrativ bisericesc în perioada 
01.11.1991-01.10.2004; a fost numit din nou inspector eparhial 
pentru perioada 15.05.2008-15.02.2009. Din data de 01.07.1991, 
a fost numit preot slujitor la parohia ,,Sfi nții Apostoli Petru și 
Pavel” din Cluj-Napoca.

Date biografi ce: Pr. Nicolae Maja, s-a născut în data de 
20.06.1956, în satul Tăuți, com. Florești, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1976;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1981. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l 

Herineanu, în data de 30.01.1982, pe seama parohiei Așchileul 
Mare, protopopiatul Cluj, jud. Cluj, unde a slujit până la data 
de 01.10.1991, când a fost transferat ca preot paroh la parohia 
,,Înălțarea Sfi ntei Cruci” din cartierul Plopilor, Cluj-Napoca. Din 
anul 1994, a fost transferat ca preot slujitor la parohia ,,Sfi nții 
Apostoli Petru și Pavel” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, 
jud. Cluj. 
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Date biografi ce: Pr. Radu-Mircea Onac, s-a născut în data 
de 03.11.1957, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Nr. 16 din Cluj-Napoca, promoţia 1976; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1980.
Hirotonit diacon de către IPS Arhiepiscop Teofi l 

Herineanu, în data de 12.05.1982, pe seama Catedralei 
Arhiepiscopale din Cluj-Napoca. A fost hirotonit preot de către 
Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul, în data de 
01.11.1992, pe seama parohiei ,,Sfi nții Apostoli Petru și Pavel” 
din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

17. Parohia „Nașterea Domnului”, având hramul bisericii: 
„Nașterea Domnului”; situată pe strada Rășinari, nr. 1A, cartierul 
Gheorgheni din Cluj-Napoca; construită între anii 1993-2010; 
cu pictură în frescă realizată de către preotul pictor bisericesc 
Damian Tuluc; cu un număr de 5000 credincioși; preot paroh 
Niculai Buda; preot slujitor Ciprian-Călin Taloș.

Date biografi ce: Pr. Niculai Buda, s-a născut în data de 
06.12.1954, în satul Ungureni, com. Cupșeni, jud. Maramureș.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1974;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1979. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 15.08.1979, pe seama 
parohiei Sălicea, protopopiatul Cluj, jud. Cluj, unde a slujit până 
la data de 01.10.1982, când a fost transferat ca preot duhovnic 
la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Din data 
de 01.01.1989, a fost transferat la Centrul Eparhial ca secretar 
al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. De la data 
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de 01.11.1990, a fost transferat la parohia „Sfântul Proroc Ilie 
Tesviteanul” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj, jud. Cluj, 
unde a slujit până la data de 01.03.1994, când a fost transferat 
la parohia „Nașterea Domnului” din Cluj-Napoca, protopopiatul 
Cluj II, jud. Cluj. 

În perioada 01.10.1982-31.12.1988, a ocupat funcția de 
duhovnic al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, în 
perioada 01.01.1989-301.10.1990, a ocupat funcția de secretar 
eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în 
perioada 01.10.2004-15.02.2009, a ocupat funcția de protopop al 
protopopiatului Cluj II, și între anii 2009-2016, a ocupat funcția 
de inspector eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și 
Clujului. 

Date biografi ce: Pr. Ciprian-Călin Taloș, s-a născut în data 
de 19.08.1976, în mun. Zalău, jud. Sălaj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1996;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  

2000;
Doctorat - în cadrul aceleiași facultăți, susținut în anul  

2010. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 19.09.2006, pe seama parohiei Huedin 
II, protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a slujit până în data de 
31.01.2016, când a fost transferat la parohia „Nașterea Domnului” 
din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

În perioada 01.05.2001-19.09.2006, a slujit ca diacon la 
parohia Huedin I, protopopiatul Huedin, jud. Cluj. Între anii 2001-
2010, a ocupat funcția de secretar al protopopiatului Huedin, între 
anii 2001-2016, a fost redactor-șef al Revistei „Glasul”, revistă a 
protopopiatului Huedin. În perioada 01.10.2010-31.01.2016, a 
ocupat funcția de protopop al protopopiatului Huedin. 
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18. Parohia „Înălțarea Sfi ntei Cruci”, având hramul bisericii: 
„Înălțarea Sfi ntei Cruci” și „Sfântul Apostol Bartolomeu”; situată 
pe strada Plopilor, nr. 46, în cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca; 
construită între anii 1997-2007; cu pictură în tempera realizată 
de pictorul Crișan Alexandru; cu un număr de 2220 credincioși; 
preot paroh Gavril Vârva; preot slujitor Cristian Timar.

Date biografi ce: Pr. Gavril Vârva, s-a născut în data de 
23.11.1967, în localitatea Șieu, jud. Bistrița-Năsăud.   

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1991;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995;
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2011.
Hirotonit diacon de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 15.09.1991, pe seama Catedralei 
Arhiepiscopale din Cluj-Napoca. Între anii 1995-1998, a activat 
pe postul de secretar eparhial, iar între anii 1998-2013 a deținut 
funcția de consilier economic al Arhiepiscopiei Clujului. În data 
de 16.10.2011, a fost hirotonit preot de către IPS Mitropolit 
Andrei, și a fost transferat la parohia „Înălțarea Sfi ntei Cruci” 
și „Sfântul Apostol Bartolomeu” din Cluj-Napoca, protopopiatul 
Cluj II, jud. Cluj.

Date biografi ce: Pr. Cristian Timar, s-a născut în data 
08.09.1978, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.   

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1998;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2002.
Hirotonit diacon de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 15.11.2004, pe seama Catedralei Arhiepiscopale din Cluj-
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Napoca. La data de 01.11.2015, a fost hirotonit preot de către 
IPS Mitropolit Andrei, și a fost transferat la parohia „Înălțarea 
Sfi ntei Cruci” și „Sfântul Apostol Bartolomeu” din Cluj-Napoca, 
protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

19. Parohia „Întâmpinarea Domnului”, având hramul bisericii: 
„Întâmpinarea Domnului”; situată pe strada București, cartierul 
Mărăști din Cluj-Napoca; construită între anii 1998-2007; cu pictura 
în frescă realizată de soții Ciprian și Dana Toma, sub îndrumarea 
pictorului Viorel Nimigeanu; cu un număr de 2550 credincioși; preot 
paroh Alexa Chira; preot slujitor Vlad-Cornel Bob.

Date biografi ce: Pr. Alexa Chira, s-a născut în data de 
16.04.1952 în localitatea Săsar, com. Recea, jud. Maramureș. 

Studii:
Liceul Teoretic Nr. 3 din Baia-Mare, promoția 1971; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1978;
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca,  

promoția 1995.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 16.12.1979, pe seama 
parohiei Cara, protopopiatul Cluj, jud. Cluj, unde a slujit până la 
data de 30.04.1992, când a fost transferat la parohia „Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. 

Între anii 2008-2015, a fost colaborator al postului de Radio 
„Renașterea” al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. 

Date biografi ce: Pr. Vlad-Cornel Bob, s-a născut în data de 
29.05.1983, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2003;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2007;
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Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția Artă Sacră, din  
Cluj-Napoca, promoția 2008.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, în data de 27.02.2011, pe seama parohiei Hodișu, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a slujit până la data de 
30.11.2017, când a fost transferat la parohia ,,Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. 

Din anul 2013, este colaborator al postului de radio 
„Renașterea” al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și 
Clujului. Între anii 2014-2016, a ocupat funcția de secretar al 
protopopiatului Huedin. 

20. Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, având 
hramul bisericii: „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfântul 
Apostol Marcu”; situată pe strada Gruia, f.n., în cartierul Gruia 
din Cluj-Napoca; construită între anii 1997-2010; cu pictură în 
tehnica „tempera grasă” realizată de preotul pictor bisericesc 
Damian Tuluc; cu un număr de 1012 credincioși; preot paroh 
Ioan Marc.

Date biografi ce: Pr. Ioan Marc, s-a născut în data de 
11.08.1956, în satul Muntele Băișorii, com. Băișoara, jud. Cluj.   

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1976;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, promoția  

1982.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 22.08.1976, pe seama parohiei Bărăi, protopopiatul 
Cluj, unde a slujit până la data de 01.05.1992, când a fost transferat 
la parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Cluj-Napoca, 
având ca punct de slujire Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului” din cartierul Cordoș, Cluj-Napoca, protopopiatul 
Cluj. Din data de 01.01.2000, slujește doar la parohia „Sfântul 
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Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfântul Evanghelist Marcu” din 
Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

 
21. Parohia ,,Înălțarea Domnului”, având hramul bisericii: 

,,Înălțarea Domnului”; situată pe strada Aurel Suciu, f.n., din 
Cluj-Napoca; construită între anii 1999-2004; cu pictură în frescă, 
executată de către preotul pictor bisericesc Damian Tuluc; cu un 
număr de 3720 credincioși; preot paroh Ioan Turc; preot slujitor 
Bogdan-Paul Ivanov. 

Date biografi ce: Pr. Ioan Turc, s-a născut în data de 
17.01.1957, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul Andrei Mureșanu din Bistrița, clasele IX-X, 1972- 

1974:
Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca,  

promoţia 1979;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1984. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 29.09.1984, pe seama 
parohiei Blăjenii de Sus, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-
Năsăud. A fost transferat începând cu data de 30.10.1996, la 
parohia ,,Înălţarea Domnului” din Cluj-Napoca, protopopiatul 
Cluj II, jud. Cluj. Din anul 2014, este coordonatorul Cercului 
Preoțesc III Cluj-Napoca, din cadrul protopopiatului Cluj II.

Date biografi ce: Pr. Bogdan-Paul Ivanov, s-a născut în 
data de 25.04.1978, în mun. Satu Mare, jud. Satu Mare.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca,  

promoţia 1997;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2001;
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Facultatea de Istorie și Filosofi e din Cluj-Napoca,  
promoția 2003;

Masterat - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  
U.B.B. Cluj-Napoca, promoţia 2003;

Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  
aceleiași facultăți, susținut în anul 2011.

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 
în data de 18.09.2005, pe seama Catedralei Arhiepiscopale din 
Cluj-Napoca. A fost transferat începând cu data de 01.06.2009, 
în postul de preot slujitor la parohia ,,Înălțarea Domnului” 
din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. În cadrul 
Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și 
Clujului, a activat după cum urmează: a fost arhivar între anii 
2002-2003; secretar de cabinet al arhiepiscopului și inspector 
eparhial între anii 2003-2011; secretar eparhial între anii 2011-
2012; consilier cultural începând din anul 2012. Din anul 2003, 
este coordonatorul Biroului de presă al Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului și Clujului. Din anul 2008, este administrator al 
Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”.

22. Parohia „Sfântul Apostol Andrei”, având hramul 
bisericii: „Sfântul Apostol Andrei”; situată pe strada Galaxiei, nr. 
2, în cartierul „Andrei Mureșanu” din Cluj-Napoca; construită 
între anii 1994-2008; cu pictură în frescă și secco, realizată de 
pictorul Vasile Left er; cu un număr de 1300 credincioși; preot 
paroh Petru Stanciu; preot slujitor Cristian-Sebastian Sonea. 

Date biografi ce: Pr. Petru Stanciu, s-a născut în data de 
29.06.1961, în satul Vima Mică, jud. Maramureș. 

Studii: 
Liceul de Muzică și Arte Plastice din Baia Mare, promoția  

1980;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1987;
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Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca,  
promoția 1995;

Doctorat - Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima” din  
Cluj-Napoca, susținut în anul 2004.

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l 
Herineanu, în data de 14.09.1987, pe seama parohiei Recea 
Cristur, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a slujit până la data 
de 01.09.1992, când a fost transferat ca profesor la Seminarul 
Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca. Începând cu data 
de 01.03.2002, a fost desemnat preot paroh la parohia ,,Sfântul 
Apostol Andrei” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. 
Cluj. Între anii 1994-2000, a fost lector universitar la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă Oradea.

Date biografi ce: Pr. Cristian-Sebastian Sonea, s-a născut 
în data de 20.08.1977, în mun. Zalău, jud. Sălaj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca,  

promoția 1997.
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2001. 
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2010.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop Petroniu 

Florea Sălăjanul, în data de 15.08.2004, pe seama Capelei 
Seminarului Teologic Ortodox din Zalău, unde a slujit până în 
anul 2008, când a fost transferat la Capela Seminarului Teologic 
Ortodox din Cluj-Napoca. Din anul 2009, a fost transferat la 
Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, unde a slujit până 
în anul 2012, când a fost transferat la parohia ,,Sfântul Apostol 
Andrei” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

Între anii 2001-2008 a fost profesor titular la catedra de 
discipline teologice la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău. 
Profesor și director la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-
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Napoca între anii 2008-2012, și asistent universitar la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, între anii 
2012-2017; apoi lector universitar, iar din anul 2017, conferențiar 
universitar la aceeași facultate. Din anul 2012 până în prezent 
ocupă și funcția de prodecan al aceleiași instituții.

23. Parohia „Sfântul Apostol Toma”, având hramul bisericii: 
„Sfântul Apostol Toma”; situată pe strada Dorobanților, nr. 
37, cartierul Mărăști din Cluj-Napoca; construită între anii 
1998-2005; cu pictură în frescă realizată de către preotul pictor 
bisericesc Damian Tuluc; cu un număr de 2800 credincioși; 
preot paroh Dănuț Goga; preot slujitor Dan-Marius Goga. 

Date biografi ce: Pr. Dănuț Goga, s-a născut în data de 
02.09.1957, în satul Crăciunelu de Sus, com. Cetatea de Baltă, 
jud. Alba.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1978;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  

1990. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 

în anul 1996, pe seama parohiei „Nașterea Maicii Domnului”, 
cartierul Someșeni din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. 
Cluj, unde a slujit până în anul 1997, când a fost transferat ca 
preot paroh la parohia „Sfântul Apostol Toma” din Cluj-Napoca, 
în cadrul aceluiași protopopiat. 

Date biografi ce: Pr. Dan-Marius Goga, s-a născut în data 
de 11.06.1986, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2006;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2010; 
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Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2012; 
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2016. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în anul 2012, pe seama parohiei „Sfântul Apostol 
Toma” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. 

24. Parohia ,,Pogorârea Sfântului Duh”, având hramul 
bisericii: „Pogorârea Sfântului Duh” și „Nașterea Maicii 
Domnului”; situată pe strada Fântânele, nr. 30, în cartierul 
Grigorescu din Cluj-Napoca; construită între anii 1997-2015; 
cu pictură în frescă realizată de către pictorul Mihai Gabur; cu 
un număr de 3015 credincioși; preot paroh Marius-Petre Varga; 
preot slujitor Adrian-Ioan Medan. 

Date biografi ce: Pr. Marius-Petre Varga, s-a născut în data 
de 08.01.1965, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.   

Studii: 
Liceul „Onisifor Ghibu” din Cluj-Napoca, promoția  

1983.
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1989.
Hirotonit diacon de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 01.01.1990, pe seama 
parohiei „Sfi nții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul Mănăștur, 
Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj. În data de 01.07.1997, a fost 
transferat la parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul 
Grigorescu, din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II. Aici a slujit 
ca diacon până la data de 08.04.2001, când a fost hirotonit ca preot 
slujitor de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul. 
În data de 01.02.2016, a fost numit preot paroh al parohiei 
„Pogorârea Sfântului Duh”, în cadrul aceluiași protopopiat.

Date biografi ce: Pr. Adrian Ioan-Medan, s-a născut în 
03.11.1981, în mun. Dej, jud. Cluj.   
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2001.
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2005.
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2015. 
Hirotonit diacon de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 03.07.2005, pe seama Catedralei 
Arhiepiscopale din Cluj-Napoca. În data de 29.11.2015, a fost 
hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, pentru parohia 
„Pogorârea Sfântului Duh” din Cluj-Napoca, protopopiatul 
Cluj II, jud. Cluj. Din anul 2018 este coordonatorul activităților 
cu tinerii din Cercul Preoțesc II Cluj-Napoca, din cadrul 
protopopiatului Cluj II.

25. Parohia ,,Duminica Tuturor Sfi nților”, având hramul 
bisericii: „Duminica Tuturor Sfi nților”, situată pe strada Ciucaș 
f.n., în cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca; construită între anii 
2001-2011; cu pictură realizată de pictorul Alexandru Crișan; 
cu un număr de 5600 credincioși; preot paroh Horea-Flaviu 
Petrea; preot slujitor Mircea-Marin Oros.

Date biografi ce: Pr. Horea-Flaviu Petrea, s-a născut în data 
de 10.12.1967, în localitatea Hida, jud. Sălaj. 

Studii:
Liceul Unirea din Cluj-Napoca, promoția 1986; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1993.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 

în data de 30.01.1995, pe seama Paraclisului Seminarului Teo-
logic Ortodox din Cluj-Napoca. Începând cu 01.11.1998, a fost 
transferat la parohia ,,Duminica Tuturor Sfi nților” din Cluj-Na-
poca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. A fost profesor la catedra 
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de Morală și Omiletică-Catehetică la Seminarul Teologic Ortodox 
din Cluj-Napoca, în perioada 1993-2004. Din anul 2014, este coordo-
natorul Cercului Preoțesc I Cluj-Napoca, din cadrul protopopiatului 
Cluj II.

Date biografi ce: Pr. Mircea-Marin Oros, s-a născut în data de 
01.01.1967, în localitatea Câțcău, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca,  

promoția 1988;
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu,  

promoția 1993;
Doctorat - în cadrul aceleiași facultăți, susținut în anul 2002. 

Hirotonit diacon și apoi preot de către IPS Arhiepiscop 
Bartolomeu, diacon în data de 21.11.1993, pe seama Catedralei 
Arhiepiscopale din Cluj-Napoca, și preot la data de 20.06.2004, pe 
seama parohiei ,,Duminica Tuturor Sfi nților” din Cluj-Napoca, 
protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. În perioada anilor 1998-2004, a fost 
profesor și director al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. 
Din anul 2008, este lector universitar la catedra de Teologie Liturgică 
și Artă Creștină a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. 
Cluj-Napoca.

26. Parohia ,,Soborul Maicii Domnului”, având hramul bisericii: 
„Soborul Maicii Domnului”; situată pe strada Făgetului, nr. 26, în 
cartierul Făget din Cluj-Napoca; construită între anii 2013-2018; în 
prezent pregătită pentru pictură; cu un număr de 561 credincioși; 
preot paroh Petru-Călin Cotârlă.

Date biografi ce: Pr. Petru-Călin Cotârlă, s-a născut în data de 
20.09.1968, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii:
Liceul Industrial Nr. 1 din Cluj-Napoca, promoția 1987; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995
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Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2009. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 02.10.1997, pe seama parohiei Milaș, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a slujit până 
la data de 01.03.2002, când a fost transferat la parohia Cojocna, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj. Cu data de 01.12.2009, a fost 
transferat la parohia ,,Soborul Maicii Domnului” din Făget, 
protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. 

27. Parohia ,,Sfânta Cuvioasă Paraschiva”, are biserica de 
lemn, provizorie, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Paraschiva”; 
situată pe strada Observatorului f.n., în cartierul Zorilor; 
construită în anul 2000; și biserica de zid, în curs de construcție, 
începută în anul 2004; cu un număr de 1310 credincioși; preot 
paroh Virgil Man; preot slujitor Marian Sidon.

Date biografi ce: Pr. Virgil Man, s-a născut în data de 
05.05.1957, în mun. Mediaș, jud. Sibiu.

Studii:
Seminarul Teologic Ordodox din Cluj-Napoca, promoția  

1977;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1982.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Lucian Făgărășanul, 

în data de 01.04.1984, pe seama parohiei Curciu, protopopiatul 
Mediaș, jud. Sibiu, din Arhiepiscopia Sibiului, unde a slujit până 
la data de 01.01.1988, când a fost transferat la parohia Ighișul 
Nou, protopopiatul Mediaș, jud. Sibiu. La data de 13.11.1992, a 
fost transferat preot duhovnic la Seminarul Teologic Ortodox din 
Cluj-Napoca, unde a slujit până la data de 20.12.1999, când a fost 
transferat preot paroh la parohia „Sfânta Cuvioasă Paraschiva”, 
din Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Date biografi ce: Pr. Sidon Marian, s-a născut în data de 
05.01.1975, în satul Dobricel, com. Căianu-Mic, jud. Bistrița-
Năsăud.
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Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1996;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2000.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

03.02.2013, pe seama Capelelor școlare din mun. Cluj-Napoca. La 
data de 01.02.2017, a fost transferat la parohia „Sfânta Cuvioasă 
Paraschiva” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. 
Din anul 2000, este profesor de religie în mun. Cluj-Napoca 
la mai multe unități școlare, iar din data de 01.09.2012, ocupă 
funcția de Inspector Școlar pentru disciplina Religie în cadrul 
Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

28. Parohia „Sfântul Arhanghel Mihail”, având hramul 
bisericii: ,,Sfântul Arhanghel Mihail”; situată pe strada 
Dâmboviței, cartierul Mărăști, Cluj-Napoca; construită între 
anii 2004-2010; cu pictură în frescă realizată de către pictorul 
Florin Olar; cu un număr de 4800 credincioși; preot paroh Liviu 
Cozma; preot slujitor Ștefan-Rareș Prunean.

Date biografi ce: Pr. Liviu Cozma, s-a născut în data de 
28.09.1957, în satul Dârja, com. Panticeu, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1980.
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2000. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 13.11.1980 pe seama parohiei Sava, protopopiatul 
Cluj, jud. Cluj, unde a slujit până la data de 01.05.1987, când a 
fost transferat la parohia Palatca, protopopiatul Cluj, jud. Cluj. 
Începând cu data de 15.02.1993, a fost transferat la Seminarul 
Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde a activat până la data 
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de 01.07.1993, când a fost transferat la parohia Gheorgheni, 
protopopiatul Cluj. Din data de 01.10.1997, a slujit la parohia 
Corușu, protopopiatul Cluj, jud. Cluj, până la data de 01.11. 2001, 
când a fost transferat la parohia ,,Sfântul Arhanghel Mihail” din 
Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

Date biografi ce: Pr. Ștefan-Rareș Prunean, s-a născut în 
data de 25.11.1976, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Teoretic Nr. 1 din Cluj-Napoca, clasa a IX-a,  

1991;
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1997;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2001
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2003.  

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în data 
de 25.12.2007, pe seama parohiei ,,Duminica Tuturor Sfi nților” din 
Florești, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj. A activat în funcţia de arhivar 
în cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Clujului, în perioada 
01.11.2003-10.10.2005, secretar eparhial între 10.10.2005-01.08.2011. 
În perioada 01.06.2009-01.08.2011, a activat ca preot îmbisericit la 
parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din 
Florești, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj. Începând cu data de 01.08.2011, 
a fost transferat ca preot slujitor la parohia ,,Sfântul Arhanghel Mihail” 
din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

29. Parohia ,,Sfi nții Părinți Ioachim și Ana”, având hramul 
bisericii: ,,Sfi nții Părinți Ioachim și Ana”; situată pe strada 
Câmpul Pâinii f.n., în cartierul Bulgaria din Cluj-Napoca; 
construită din lemn în anul 2003; cu un număr de 995 credincioși; 
preot paroh Mihai-Valentin Racolța.

Date biografi ce: Pr. Mihai-Valentin Racolța, s-a născut în 
data de 09.08.1986, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 



386

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2007;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2011;
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2018. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 27.10.2010 pe seama parohiei Berindu, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a slujit până la data de 
01.12.2016, când a fost transferat la parohia ,,Sfi nții Părinți 
Ioachim și Ana”, din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. 
Cluj.

30. Parohia ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Matei”, având 
hramul bisericii: „Sfântul Apostol și Evanghelist Matei”, 
situată pe strada Mehedinți nr. 41, în cartierul Mănăștur din 
Cluj-Napoca; construită între anii 2005-2012; pregătită pentru 
pictură; cu un număr de 3000 credincioși; preot paroh Mircea-
Marian Andreica; preot slujitor Ioan-Emanuel Cășvean.

Date biografi ce: Pr. Mircea-Marian Andreica, s-a născut 
în data de 26.09.1972, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1994;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 1998; 
Doctorat - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  

Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, susținut în anul 
2006.

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 
în data de 02.12.2001, pe seama parohiei ,,Sfântul Apostol și 
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Evanghelist Matei” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. 
Cluj.

Date biografi ce: Pr. Ioan-Emanuel Cășvean, s-a născut în 
data de 18.05.1987, în localitatea Reghin, jud. Mureș.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, promoția  

2007;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2012.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Andrei al Alba 

Iuliei, în data de 27.03.2009, pe seama parohiei Vama Seacă, 
protopopiatul Aiud, jud. Alba, unde a slujit până la data de 
01.08.2012, când a fost transferat la parohia ,,Sfântul Apostol și 
Evanghelist Matei” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. 
Cluj. Din anul 2018 este coordonatorul activităților cu tinerii din 
Cercul Preoțesc I din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. 
Cluj.

31. Parohia ,,Sfântul Arhidiacon Ștefan”, având hramul 
bisericii: ,,Sfântul Arhidiacon Ștefan”; situată pe strada Dionisie 
Roman, nr. 2-4, în cartierul Mărăști din Cluj-Napoca; construită 
între anii 2002-2010; cu pictură în frescă realizată de către pictorul 
Gabriel Solomon; cu un număr de 1958 credincioși; preot paroh 
Mircea-Radu Bugnariu; preot slujitor Cosmin-Vasile Trif.

Date biografi ce: Pr. Mircea-Radu Bugnariu, s-a născut în 
data de 28.03.1958, în localitatea Dragu, jud. Sălaj. 

Studii: 
Liceul Tehnologic din localitatea Hida, promoţia 1977; 
Facultatea de Construcții din Cluj-Napoca, promoția  

1983;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1994. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 
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data de 01.11.1998, pe seama parohiei Jucu Gară, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj, unde a slujit până la data de 03.11.2001, când 
a fost transferat în postul de preot paroh la parohia ,,Sfântul 
Arhidiacon Ștefan” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, 
jud. Cluj. Între anii 1995-2001, a activat în funcţia de inginer 
constructor în cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei 
Clujului. 

Date biografi ce: Pr. Cosmin -Vasile Trif, s-a născut în data 
de 09.11.1973, în localitatea Petru Rareș, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul Industrial din Beclean, promoția 1992; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 05.03.2006, pe seama Paraclisului 
Facultății de Teologie din Cluj-Napoca, unde a slujit până la 
data de 01.07.2009, când a fost numit, mai întâi îmbisericit, iar, 
mai apoi ca preot slujitor la parohia ,,Sfântul Arhidiacon Ștefan” 
din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. Din data de 
15.06.2001, este în funcţia de secretar șef la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca. 

32. Parohia „Sfântul Vasile cel Mare”, având hramul bisericii: 
„Sfântul Vasile cel Mare”; situată pe strada Barbu Patriciu, f.n., 
în cartierul Mărăști din Cluj-Napoca; construită între anii 2006-
2016; în prezent pregătită pentru pictură; cu un număr de 580 
credincioși; preot paroh Adrian Mureșan. 

Date biografi ce: Pr. Adrian Mureșan, s-a născut în data de 
10.05.1970, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul „Unirea” din Cluj-Napoca, promoția 1988;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997;
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Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” din Sibiu,  
promoția 2000.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 24.06.1995, pe seama parohiei Mănășturul 
Românesc, protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a slujit până la 
data de 31.10.2000, când a fost transferat la parohia „Sfântul Vasile 
cel Mare” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. 

33. Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”, având hramul 
bisericii: „Pogorârea Sfântului Duh”; situată pe strada Meteor, 
nr. 6-8, în cartierul Zorilor din Cluj-Napoca; construită între anii 
2001-2009;cu pictură în frescă realizată de pictorul Alexandru 
Crișan; cu un număr de 1632 credincioși; preot paroh: Dorin-
Cornel Felecan; preot slujitor Călin Felician Ficior.

Date biografi ce: Pr. Dorin-Cornel Felecan, s-a născut în 
data de 28.02.1970, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii:
Școala profesională în cadrul Liceului Industrial  

Transporturi Nr. 2 din Cluj-Napoca, promoția 1986; 
Liceul ,,Samuel Brassai” din Cluj-Napoca, curs seral,  

promoția 1988;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1998. 
Hirotonit diacon și apoi preot de către Preasfi nțitul 

Episcop-vicar Vasile Someșanul, diacon în data de 08.04.1999, 
pe seama parohiei ,,Sfânta Treime” din Cluj-Napoca, unde a 
slujit până în data de 17.11.2001, când a fost hirotonit preot, pe 
seama parohiei ,,Pogorârea Sfântului Duh” din Cluj-Napoca, 
protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. 

Date biografi ce: Pr. Călin Felician Ficior, s-a născut în 
data de 04.12.1971, în mun. Gherla, jud. Cluj. 

Studii:
Școal a profesională în cadrul Liceului Industrial 

Transporturi Nr. 2 din Cluj-Napoca, promoția 1990;
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Liceul Electrotehnic din Cluj-Napoca, curs seral,  
promoția 1992;

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  
2000;

Facultatea de Busines din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca,  
promoția 2008;

Masterat - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  
U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2010;

Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  
aceleiași facultăți, susținut în anul 2017.

Hirotonit diacon și apoi preot de către Preasfi nțitul 
Episcop-vicar Vasile Someșanul, diacon în data de 30.11.2008, 
pe seama Capelei Seminarului Teologic din Cluj-Napoca, unde 
a slujit până în data de 17.01.2010, când a fost hirotonit preot, 
pe seama parohiei ,,Pogorârea Sfântului Duh” din Cluj-Napoca, 
protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. 

34. Parohia ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, având 
hramul bisericii: „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”; situată 
pe strada Borhanciului, nr. 23, în cartierul Borhanci din Cluj-
Napoca; construită între anii 2008-2012; cu pictură în frescă 
realizată de către pictorul Alexandru Crișan; cu un număr de 
520 credincioși; preot paroh Mircea-Lucian Man. 

Date biografi ce: Pr. Mircea-Lucian Man, s-a născut în data 
de 14.08.1979, în mun.Turda, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1999;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca,  

promoția 2004
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2007. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, la data de 21.11.1999, pe seama parohiei Poiana 
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Frății, protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a slujit până la data de 
01.03.2009, când a fost transferat la parohia „Nașterea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. 
Cluj.

35. Parohia Defi cienților de auz și vorbire „Sfi nții Ierarhi și 
Mărturisitori Iorest și Sava, Mitropoliții Transilvaniei și Iosif, 
Episcopul Maramureșului”, are ca loc de slujire demisolul bise-
ricii ,,Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din cartierul Mărăști; cu un 
număr de 90 credincioși; preot paroh Adrian Petrescu.

Date biografi ce: Pr. Adrian Petrescu, s-a născut în data de 
12.08.1978, în satul Suarăș, com. Bobâlna, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Baia Mare, promoția  

1998;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Pitești, promoția  

2004.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 13.07.2003, pe seama parohiei Defi cienților 
de auz și vorbire din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. 
Din anul 2000, este secretar al protopopiatului Cluj II, jud. Cluj.

36. Parohia ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, având 
hramul bisericii: „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”; situată 
pe Bulevardul ,,1 Decembrie 1918”, nr. 43, în cartierul Mănăștur 
din Cluj-Napoca; construcție începută în anul 2009; cu un număr 
de 2000 credincioși; preot paroh Călin-Matei Popovici; preot 
slujitor Matei Popovici.

Date biografi ce: Pr. Călin-Matei Popovici, s-a năcut în 
data de 18.11.1966, în mun. Arad, jud. Arad.

Studii:
Liceul de Matematică și Fizică, Nr. 1 din Cluj-Napoca,  

promoția 1985;
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Facultatea de Mecanică din cadrul Universității Tehnice  
din Cluj-Napoca, promoția 1993;

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 1997;

Masterat - Milltown Institute din Dublin, Irlanda,  
promoția 2002;

Doctorat - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  
U.B.B. Cluj-Napoca, susținut în anul 2006.

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 
în data de 10.05.1998, ca preot misionar în cadrul Asociației 
Filantropice Medicale Creștine ,,Christiana”, fi liala Cluj-Napoca, 
unde a slujit până la data de 01.12.2000. Între anii 2001-2004 a 
fost numit preot al comunității române ortodoxe din Irlanda, 
contribuind la înfi ințarea primei parohii orotodoxe române 
din această țară - parohia ,,Înălțarea Sfi ntei Cruci” din Dublin. 
De aici a fost transferat începând cu data de 01.04.2004, la 
parohia ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” din Cluj-Napoca, 
protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. Între anii 1997-2000, în 
cadrul Asociației ,,Christiana”, a contribuit la fondarea a două 
importante proiecte sociale cu caracter fi lantropic: Școala Socială 
,,Christiana”, în cadrul căreia a fost coordonator în ,,Programul 
de recuperare educațională a copiilor afl ați în abandon școlar”, 
și Policlinica fără plată ,,Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”din 
Cluj-Napoca.

Date biografi ce: Pr. Matei Popovici, s-a năcut în data 
14.11.1941, în localitatea Cacova, jud. Caraș-Severin.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Caransebeș, promoția  

1960;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1965.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop Teoctist 

al Aradului, în data de 30.01.1966, pe seama parohiei Belotinț, 
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jud. Timiș, unde a activat în perioada 01.03.1966-01.04.1968. A 
slujit apoi în următoarele parohii: parohia Rohia, jud. Maramureș, 
în perioada 01.04.1968-01.03.1971; parohia Deuș, jud. Cluj, în 
perioada 01.03.1971-01.01.1974. Din data de 01.01.1974 și până la 
data de 19.12.1979, a slujit la Catedrala Arhiepiscopală din Cluj-
Napoca. În perioada 19.12.1979 -31.10.2010, a fost preot paroh la 
parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca. Din anul 
2010, este preot slujitor la parohia ,,Sfântul Apostol și Evanghelist 
Ioan” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

37. Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina”, având hramul 
bisericii: „Sfântul Mare Mucenic Mina”; în curs de construcție, 
situată pe strada Vasile Conta, nr. 10, în cartierul Bună Ziua din 
Cluj-Napoca; cu un număr de 1500 credincioși; preot paroh: 
Dumitru Bărbos; preot slujitor Iliuță-Gabriel Popa.

Date biografi ce: Pr. Dumitru Bărbos, s-a născut în data de 
03.10.1970, în satul Ciocotiș, com. Cernești, jud. Maramureș. 

Studii: 
Liceul Industrial din Cavnic, promoția 1989; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1994;
Doctorat - Facultatea de Litere din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, susținut în anul 2011.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Iustin 

Sigheteanul, în data de 19.01.1998, pentru parohia Beltiug, 
protopopiatul Carei, jud. Satu Mare, unde a slujit până la data 
de 02.03.2000, când a ocupat prin concurs postul de duhovnic la 
Seminarului Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca. Aici a 
activat până la data de 01.02.2009, când a fost numit preot paroh 
la parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Mina” din Cluj-Napoca, 
protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

Date biografi ce: Pr. Iliuță-Gabriel Popa, s-a născut în 
27.11.1983, în mun. Sibiu, jud. Sibiu. 
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Studii
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2003;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2007;
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2016.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 20.06.2010, pentru parohia 
Vâlcele, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj, unde a slujit până la data 
de 31.07.2017, când a fost transferat la parohia ,,Sfântul Mare 
Mucenic Mina” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. 
Cluj. Din anul 2018, este coordonatorul activităților cu tinerii 
din Cercul Preoțesc III Cluj-Napoca, din cadrul protopopiatului 
Cluj II.

38. Parohia ,,Sfi nții Apostoli Petru și Pavel”, având hramul 
bisericii: ,,Sfi nții Apostoli Petru și Pavel”; situată pe strada Valea 
Chintăului, nr. 61, Cluj-Napoca; construită între anii 2010-2018; 
pregătită pentru pictură; cu un număr de 655 credincioși; preot 
paroh Ciprian-Doru Filip.

Date biografi ce: Pr. Ciprian-Doru Filip, s-a născut în data 
de 20.02.1978, în mun. Baia Mare, jud. Maramureș. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Baia Mare, promoția  

1997;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2001;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2003. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 14.12.2008, pe seama parohiei ,,Sfi nții 
Apostoli Petru și Pavel” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, 
jud. Cluj. Începând cu data de 15.04.2006, activează și în funcţia 
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de arhivar în cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului și Clujului. 

39. Parohia ,,Sfi nții Martiri Brâncoveni”, are biserica de 
lemn cu hramul: „Sfi nții Martiri Brâncoveni, Constantin 
Voievod împreună cu cei patru fi i ai săi, Constantin, Ștefan, 
Radu și Matei și Ianache Văcărescu Sfetnicul”; situată pe 
strada Agrișelor, nr. 12, în cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca; 
construită în anul 2011; cu un număr de 600 credincioși; preot 
paroh Florin-Petru Drăgan.

Date biografi ce: Pr. Florin-Petru Drăgan, s-a născut în 
data de 30.08.1974, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii:
Liceul Industrial Energetic, clasele IX - X, 1989-1990; 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1995;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca,  

promoția 2000.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 04.02.2001, pe seama parohiei ,,Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Gheorgheni, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj, unde a slujit până la data de 01.10.2010. Începând 
cu această dată a fost transferat la parohia „Sfi nții Martiri 
Brâncoveni” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

40. Parohia „Sfântul Ioan Gură de Aur”, având hramul 
bisericii: „Sfântul Ioan Gură de Aur”; situată pe strada Porțile de 
Fier, nr. 52, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca; construită între 
anii 2012-2017; în prezent pregătită pentru pictură; cu un număr 
de 1800 credincioși; preot paroh: Bogdan-Sergiu Marian. 

Date biografi ce: Pr. Bogdan-Sergiu Marian, s-a născut în 
data de 12.01.1976, în mun. Baia-Mare, jud. Maramureș. 
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Studii: 
Liceul „Gheorghe Șincai” din Baia-Mare, promoția 1995; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din  

Sibiu, promoția 1999;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2000; 
Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” din Sibiu,  

promoția 2006. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 08.12.2002, pe seama parohiei Someșul Cald, protopopiatul 
Huedin, jud. Cluj, unde a slujit până la data de 31.03.2010, când 
a fost transferat la parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” 
din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. Din data de 
01.01.2012, a fost transferat la parohia, nou înfi ințată, „Sfântul 
Ioan Gură de Aur”, în cadrul aceluiași protopopiat. 

41. Parohia Cluj-Valea Fânațelor, având hramul bisericii: 
„Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”; situată pe strada Valea 
Fânaţelor, f.n.; construită între anii 2014-2017; în prezent în curs 
de pictare; cu un număr de 150 credincioși; preot paroh Petru-
Nicolae Buran.

Date biografi ce: Pr. Petru-Nicolae Buran, s-a născut în 
data de 01.05.1990, în satul Mușca, com. Lupșa, jud. Alba. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Alba-Iulia, promoția  

2008;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, promoția  

2012;
Doctorand al Școlii Doctorale „Isidor Todoran”, a  

Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, 
din anul 2015.

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 
de 07.01.2013, pe seama parohiei nou înfi ințate, Cluj-Valea 
Fânațelor, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.
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42. Parohia ,,Sfântul Lazăr”, având hramul bisericii: ,,Sfântul 
Lazăr”; situată pe strada Pomet, f.n.; construită din lemn în anul 
2013; cu statut provizoriu; cu un număr de 478 credincioși; preot 
paroh Ilie Răduț-Taciu.

Date biografi ce: Pr. Ilie Răduț-Taciu, s-a născut în data de 
20.07.1968, în mun. Reghin, jud. Mureș. 

Studii: 
Liceul Industrial din Deda, promoția 1986; 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1993;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2010.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 06.02.1994, pe seama parohiei Săliștea 
Nouă, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj, unde a slujit până la data 
de 01.10.2012, când a fost transferat în postul de preot paroh 
la parohia, nou înfi ințată, ,,Sfântul Lazăr” din Cluj-Napoca, 
protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

43. Parohia „Sfântul Ierarh Alexandru”, cu hramul: 
„Sfântul Ierarh Alexandru”, situată pe Bulevardul Muncii, nr. 8, 
Cluj-Napoca; are biserica în construcție începând din anul 2014; 
cu un număr de 1000 credincioși; preot paroh Claudiu Melean.

Date biografi ce: Pr. Claudiu Melean, s-a născut în data de 
01.12.1979, în localitatea Șieu, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1999;
Școala de Arte din Cluj-Napoca, promoția 2002; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2003;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2004. 

Hirotonit de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, în data de 13.04.2004, ca preot misionar pentru 
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Asociația ,,Oastea Domnului”. Din data de 01.01.2013, a fost 
transferat la parohia, nou înfi ințată, „Sfântul Ierarh Alexandru” 
din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

44. Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” are ca punct de 
slujire capela cu hramul: „Sfântul Ioan Botezătorul”; amenajată 
în incinta unui bloc de locuințe de pe strada Eugen Ionesco, nr. 
47, bloc C1, în cartierul Europa din Cluj-Napoca; cu un număr 
de 900 credincioși; preot paroh Cosmin-Valeriu Vele.

Date biografi ce: Pr. Cosmin-Valeriu Vele, s-a născut în 
data de 26.05.1978, în localitatea Baia-Mare, jud. Maramureș. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Baia-Mare, promoția  

1997;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2001. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 08.07.2007, pe seama parohiei, 
reînfi ițate, Câmpenești, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj, unde a 
slujit până la data de 01.11.2013, când a fost transferat la parohia, 
nou înfi ințată, ,,Sfântul Ioan Botezătorul” din Cluj-Napoca. Din 
anul 2002, este redactor al postului de radio ,,Renașterea”, al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

45. Parohia ,,Sfântul Antonie cel Mare”, biserică din lemn, 
provizorie, cu hramul: „Sfântul Antonie cel Mare”; situată 
pe strada Soporului, f.n., în cartierul Sopor din Cluj-Napoca; 
construită în anul 2015; cu un număr de 145 credincioși; preot 
paroh Nicolae-Dragoș Kerekeș.

Date biografi ce: Pr.Nicolae-Dragoș Kerekeș, născut la data 
de 05.05.1980, în mun. Timișoara, jud. Timiș. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca,  

promoţia 1999; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoţia 2003; 

Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoţia 2004,  
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din  

cadrul aceleiași facultăți, susținut în anul 2010. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 30.11.2010, pentru parohia Gheorgheni, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj. Cu data de 15.11.2018, este 
transferat la parohia „Sfântul Antonie cel Mare” din Cluj-Napoca, 
protopopiatul Cluj II, jud. Cluj.

46. Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, având 
hramul bisericii: „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”; situată 
pe strada Donath, nr. 120-122, în cartierul Grigorescu din Cluj-
Napoca; construită între anii 1997-2015; în prezent pregătită 
pentru pictură; cu un număr de 2100 credincioși; preot paroh 
Gheorghe-Dragoș Braica; preot slujitor Dorel Gălan.

Date biografi ce: Pr. Gheorghe-Dragoș Braica, s-a născut 
în data de 14.01.1947, în localitatea Mărgău, jud. Cluj.   

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1966;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1970.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 05.06.1977, pe seama Seminarului Teologic Ortodox 
din Cluj-Napoca. Din data de 01.01.1978, a activat ca duhovnic 
în cadrul Seminarului. La data de 01.02.1983, a fost transferat 
la parohia „Sfi nții Apostoli Petru și Pavel” din Cluj-Napoca, 
protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. Aici a slujit până la data de 
01.02.2015, când a fost transferat la parohia, nou înfi ințată, „Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj 
II, jud. Cluj. În perioada 15.02.2009- 30.04.2017, a fost protopop 
al protopopiatului Cluj II, din Cluj-Napoca.
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Date biografi ce: Pr. Dorel Gălan, s-a născut în data de 
26.01.1976, în localitatea Feldru, jud. Bistrița-Năsăud.   

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1995;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1999
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2000; 
Doctorand- Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei  

Șaguna” din Sibiu.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 

în data de 17.11.2002 pe seama parohiei „Sfi nții Trei Ierarhi” 
din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. În cadrul 
protopopiatului a fost transferat după cum urmează: din data 
de 01.10.2006 preot misionar în cadrul aceluiași protopopiat; 
din data de 01.03.2007, la Capela Clinicii „Dominic Stanca” și 
la Capela Clinicii de Hematologie; din data de 01.01.2011, la 
parohia „Sfântul Apostol Toma”; de la data de 01.09.2011, la 
parohia „Sfi nții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul Grigorescu; 
din data de 01.02.2015, la parohia, nou înfi ințată, „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe” din cartierul Grigorescu. Din anul 2014, 
este coordonatorul Cercului Preoțesc II Cluj-Napoca, din cadrul 
protopopiatului Cluj II.

47. Parohia „Sfântul Moise Arapul”, are ca punct de slujire 
biserica din lemn, cu hramul „Sfântul Moise Arapul”; situată 
în Pata Rât; construită în anul 2014; cu un număr de 1200 
credincioși; preot paroh Gelu-Petru Săvărășan.

Date biografi ce: Pr. Gelu-Petru Săvărășan, s-a născut în 
data de 15.09.1970, în localitatea Câțcău, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Industrial Agricol din Cluj-Napoca, promoția  

1989;
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2001.

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 
de 20.07.2015, pe seama parohiei, nou înfi ințate, ,,Sfântul Moise 
Arapul”, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. 

48. Parohia „Sfântul Iustin Martirul și Filosoful”, are ca 
punct de slujire, capela amenajată în incinta unui bloc de locuințe, 
de pe strada Zăvoiului, nr. 5, în cartierul Becaș din Cluj-Napoca; 
amenajată în anul 2017; cu un număr de 900 credincioși; preot 
paroh Sorin-Neculai Marciuc.

Date biografi ce: Pr. Sorin-Neculai Marciuc, s-a născut în 
data de 16.08.1982, mun. Suceava, jud. Suceava. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Suceava, promoția  

2002;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2006;
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2017.
Hirotonit diacon de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 

în data de 04.09.2005, pe seama Catedralei Mitropolitane din 
Cluj-Napoca, unde a slujit până la data de 02.04.2017, când a 
fost hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, pe seama 
parohiei, nou înfi ințate, ,,Sfântul Iustin Martirul și Filosoful” din 
Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. 

49. Parohia „Sfântul Silvestru”; nou înfi ințată, în curs de 
organizare; preot paroh Robert-Anton Kovacs.

Date biografi ce: Pr. Robert-Anton Kovacs, s-a născut în 
data de 05.03.1990, în mun. Zalău, jud. Sălaj.

Seminarul Teologic Ortodox din Zalău, promoția 2009; 
Facultatea de Te ologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 2013;
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Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
01.06.2014 pe seama parohiei nou înfi ințate, „Sfântul Antonie 
cel Mare” din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. 
Cu data de 15.11.2018, este transferat la parohia nou înfi ințată, 
„Sfântul Silvestru” din Cluj-Napoca. Din anul 2014, este redactor 
al postului de radio ,,Renașterea” al Arhiepiscopiei, Vadului și 
Clujului.

Preoți misionari și de slujire caritativă din cadrul 
protopopiatului Cluj II

Asociația Filantropică Medical-Creștină 1. ,,Christiana”, 
fi liala Cluj, capela cu hramul: ,,Sfântul Vasile cel Mare”; a fost 
amenajată între anii 2000-2003; în incinta Centrului de Servicii 
Sociale ,,Sfântul Vasile cel Mare”, de pe Aleea Moldoveanu, nr. 3, 
în cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca; cu pictură realizată de 
pictorul Nicolae Bălan; preot Claudiu-Cornel Precup. 

Date biografi ce: Pr. Claudiu-Cornel Precup, s-a născut în 
data 28.10.1974, în mun. Baia Mare, jud. Maramureș.

Studii:
Liceul de Construcții nr. 5 din Baia Mare, promoția  

1993;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997;
Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității  

,,Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, promoția 2007.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 02.06.2002, pe seama Asociației 
Filantropice Medical-Creștine ,,Christiana” fi liala Cluj-Napoca.

Asociația Studenților Creștini Ortodocși2. , fi liala Cluj-
Napoca, biserica având hramurile: ,,Sfântul Ioan Evanghelistul” 
și ,,Sfântul Ierarh Nicolae”; strada Bogdan Petriceicu Hașdeu, 
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nr. 45, în Complexul Studențesc Hașdeu din Cluj-Napoca; 
construită din lemn în stil maramureșan între anii 2004-2009; 
preot Ciprian-Traian Negreanu. 

Date biografi ce: Pr. Ciprian-Traian Negreanu, s-a născut 
în data de 24.02.1973, în mun. Târgu Jiu, jud. Gorj.

Studii.
Liceul de Matematică-Fizică din Petroșani, promoția  

1991;
Facultatea de Filosofi e și Istorie din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1998;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 1999. 

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Timotei al 
Aradului, în data de 09.04.2000, pe seama parohiei ,,Sfântul Ierarh 
Nicolae” din Lupeni, protopopiatul Petroșani, jud. Hunedoara, 
unde a slujit până la data de 01.05.2001, când a fost transferat în 
postul de preot misionar pentru A.S.C.O.R. fi liala Cluj-Napoca. Ca 
student, în perioada 1994-1997, a fost președintele acestei asociații, 
și redactor al suplimentului ,,Filocalia” al revistei ,,Renașterea”. 

Aeroportul International ,,Avram Iancu” Cluj3. , capela 
cu hramul: ,,Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”; a fost amenajată 
între anii 2009-2017; în incinta aeroportului, de pe strada Strada 
Traian Vuia, nr. 149-151, Cluj-Napoca; cu pictură realizată de 
pictorul Marius Ghenescu; preot Petru Mocean. 

Date biografi ce: Pr. Petru Mocean, s-a născut în data 
14.07.1966, în com. Mociu, jud. Cluj.

Studii:
Liceul Teoretic ,,George Barițiu” din Cluj-Napoca,  

promoția 1990;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2002;
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Facultatea de Electrotehnică din Cluj-Napoca, promoția  
2008.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Vasile Someșanul, în data de 01.01.2012, pe seama Capelei de la 
Aeroportul Internaţional ,,Avram Iancu” din Cluj-Napoca. 

Centrul de Îngrijire și Asistență Cluj-Napoca4. , capela 
cu hramul: ,,Sfântul Ierarh Nicolae”; amenajată în anul 1992; 
în incinta centrului, pe Bulevardul „21 Decembrie 1989”, nr. 138, 
Cluj-Napoca; preot Ioan-Liviu Jecan.

Date biografi ce: Pr. Ioan-Liviu Jecan, s-a născut în data 
05.04.1959, în com. Buza, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Agro-Industrial din Turda, clasele IX-X, 1974- 

1976;
Seminarul Teologic Ortodox Român Cluj-Napoca,  

promoția 1982;
Institutul Teologic de grad universitar din Sibiu, promoția  

1986.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 10.08.1986, pe seama 
parohiei Pata, protopopiatul Cluj, jud. Cluj, unde a slujit până 
la data de 01.03.2010, când a fost transferat în postul de preot 
de slujire caritativă la Centrul de Îngrijire și Asistență din Cluj-
Napoca.

Centrul de Îngrijiri Paliative 5. ,,Sfântul Ierarh Nectarie” 
Cluj-Napoca, capela cu hramul: ,,Sfântul Ierarh Nectarie”; 
amenajată în anul 2013; la parterul centrului, situat pe strada 
Fabricii de Zahăr nr. 49-51 în cartierul Mărăști din Cluj-Napoca, 
protopopiatul Cluj II, jud. Cluj; preot Bogdan-Aurel Chiorean.

Date biografi ce: Pr. Bogdan-Aurel Chiorean, s-a născut în 
data 10.05.1986, în mun. Turda, jud. Cluj. 
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Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2006;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, promoția  

2012;
Facultatea de Medicină Dentară din Cluj-Napoca,  

promoția 2013.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 27.07.2013, pe seama Centrului de 
Îngrijiri Paliative ,,Sfântul Ierarh Nectarie” din Cluj-Napoca. Din 
anul 2013, îndeplinește funcția de manager al acestei instituții

Clinica de Ginecologie 6. ,,Dominic Stanca” Cluj-Napoca 
și Clinica de Hematologie Cluj-Napoca, la cele două clinici nu 
există în prezent capele pentru slujire, ci doar spații amenajate 
provizoriu pentru săvârșirea slujbelor religioase; preot Ciprian-
Ilie Mișin.

Date biografi ce: Pr. Ciprian-Ilie Mișin, s-a născut în data 
15.10.1980, în mun. Huedin, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2000;
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din  

Sibiu, promoția 2004;
Masterat - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  

U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2007.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 19.02.2011, pe seama Clinicii de 
Ginecologie ,,Dominic Stanca” și a Clinicii de Hematologie din 
Cluj-Napoca.

Clinica de Ortopedie și Traumatologie 7. ,,Alexandru 
Rădulescu” din Cluj-Napoca, capela cu hramul: ,,Sfântul Ierarh 
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Nicolae”; a fost amenajată în anul 2003 în incinta clinicii, de pe 
strada General Traian Moșoiu nr. 53, Cluj-Napoca; preot Eugen 
Mera.

Date biografi ce: Pr. Eugen Mera, s-a născut în data 
17.09.1969, în satul Țibănești, jud. Iași.

Studii:
Liceul Industrial Nr. 1 din Hunedoara, promoția 1988; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2003.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 28.12.2003, pe seama Clinicii de Ortopedie 
și Traumatologie ,,Alexandru Rădulescu” din Cluj-Napoca. 
Din anul 1999, este tehnoredactor al Editurii ,,Renașterea” a 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Spitalul Clinic Județean de Urgenţă8.  Cluj-Napoca, 
capela cu hramul: ,,Sfântul Luca”; este situată pe strada Victor 
Babeș, nr. 6, Cluj-Napoca, în curtea Spitalului Clinic Județean; 
construită în anul 1896; cu pictură în tehnica ,,a secco” realizată 
de pictorul Pompiliu Ungureanu, în anul 2001; preot Ioan 
Cozma.

Date biografi ce: Pr. Ioan Cozma, s-a născut în data 
06.05.1963, în satul Chilioara, com. Coșeiu, jud. Sălaj.

Studii:
Liceul de Muzică din Baia Mare, clasele IX-X, 1979- 

1980;
Liceul de Mecanică Fină, Nr. 7 din Baia Mare, clasele XI- 

XII; promoția 1982;
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1992;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1993;
Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca,  

promoția 1995;
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Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, a Facultății  
de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, susținut în 
anul 2015.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 30.01.1996, pe seama Paraclisului Semina-
rului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde a slujit până la data 
de 01.10.1996, când a fost transferat în postul de preot de slujire 
caritativă la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca. Din 
data de 01.03.2002, a fost transferat în postul de preot de slujire 
caritativă la Spitalul Clinic Județean din Cluj-Napoca. Între anii 
1995-2011 a fost profesor la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca 
la catedra de Muzică Bisericească și Tipic.

Clinicile de Pediatrie II și III Cluj-Napoca9. , 
capela cu hramul: ,,Sfântul Stelian”; a fost amenajată în incinta 
clinicii, de pe strada Crișan, nr. 5; între anii 1995-2000; cu 
pictură realizată de un grup de studenți de la secția Patrimoniu a 
Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca; 
capela cu hramul: ,,Sfânta Muceniță Filoft eia”; a fost amenajată 
în incinta Clinicii Pediatrie III din Cluj-Napoca, de pe strada 
Câmpeni, nr. 4; între anii 2016-2018; cu pictură realizată de 
pictorul Bogdan Rednic; preot Călin-Traian Variu. 

Date biografi ce: Pr. Călin-Traian Variu, s-a născut în data 
03.08.1984, în mun. Satu Mare, jud. Satu Mare.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2004;
Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Cluj- 

Napoca, promoția 2008;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2009.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

03.11.2013, pe seama parohiei Vultureni, protopopiatul Cluj I, 
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jud. Cluj, unde a slujit până la data de 01.12.2015, când a fost 
transferat la Clinicile de Pediatrie II și III din Cluj-Napoca.

Institutul de Urologie și Transplant Renal și Institutul 10. 
Inimii din Cluj-Napoca, capela cu hramul: ,,Sfântul Arhanghel 
Mihail”; a fost amenajată în anul 2002; în incinta institutului, 
situat pe strada Clinicilor nr. 3-5, Cluj-Napoca; preot Ovidiu 
Feldiorean.

Date biografi ce: Pr. Ovidiu Feldiorean, s-a născut în data 
18.12.1988, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2008;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012;
Facultatea de Psihologie din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca,  

promoția 2011.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

01.01.2013, pe seama parohiei Dăbâca, protopopiatul Gherla, 
jud. Cluj, unde a slujit până la data de 01.12.2016, când a fost 
transferat în postul de preot de slujire caritativă la Institutul 
de Urologie și Transplant Renal și la Institutul Inimii din Cluj-
Napoca; având ca punct de slujire capela cu hramul: ,,Sfântul 
Arhanghel Mihail”. Din luna septembrie 2018, este angajat și ca 
psiholog pe secția de transplant în cadrul aceleiași instituții.

Institutul Oncologic 11. ,,Dr. Ioan Chiricuță”, capela cu 
hramul: ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; 
a fost construită în curtea institutului, de pe strada Republicii, nr. 
34-36, Cluj-Napoca; între anii 1995-1997; cu pictură realizată de 
pictorul Viorel Nimigeanu; preot Ștefan-Crăciun Toadere.

Date biografi ce: Pr. Ștefan-Crăciun Toadere; s-a născut în 
data 22.12.1980, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj



409

Studii:
Liceul ,,Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, promoția 1995; 
Seminarul Teologic Ortodox din Alba-Iulia, promoția  

2000;
Academia Teologică Ortodoxă din Chișinău, promoția  

2004;
Facultatea de Drept din cadrul Universității ,,Dimitrie  

Cantemir” din Cluj-Napoca, promoția 2008;
Masterat - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  

U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2009.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data 17.03.2007, pe seama Spitalului Universitar 
CFR din Cluj-Napoca, unde a slujit până la data de 01.02.2012, 
când a fost transferat la Institutul Oncologic ,,Dr. Ioan Chiricuță” 
din Cluj-Napoca.

Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepato-12. 
logie din Cluj-Napoca, capela cu hramul: ,,Sfântul Vasile cel 
Mare”; a fost amenajată în anul 1995; în incinta institutului, de 
pe strada Croitorilor, nr. 19-21; preot Flaviu Todea-Gross.

Date biografi ce: Pr. Flaviu Todea-Gross, s-a născut în data 
28.04.1960, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii:
Liceul de Matematică-Fizică ,,Emil Racoviță” din Cluj- 

Napoca, promoția 1979;
Facultatea de Mecanică din Cluj-Napoca, promoția  

1986;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 22.03.1998, pe seama Institutului Regional de Gastro-
enterologie și Hepatologie ,,Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-
Napoca.
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Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-N13. apoca, ca-
pela cu hramul: ,,Sfi nții Doctori fără de arginți Chir și Ioan”; 
este amenajată din anul 2010; este situată la demisolul spitalului, 
de pe strada Iuliu Moldovan, nr. 23, Cluj-Napoca; cu pictură în 
tehnica ,,a secco”, realizată de către pictorul Solomon Gabriel, 
între anii 2016-2017; a fost sfi nțită în data de 24.05.2017 de către 
IPS Mitropolit Andrei; preot Cosmin-Florin Biriș.

Date biografi ce: Pr. Cosmin-Florin Biriș, s-a născut în 
data de 28.10.1981, în localitatea Șimleul Silvaniei, jud. Sălaj.

Studii: 
Grupul Școlar ,,Iuliu Maniu” din Șimleul Silvaniei,  

promoția 2000;
Facultatea de Drept din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca,  

promoția 2006;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2018.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

24 .04. 2016, pe seama Capelei cu hramul ,,Sfi nții Doctori fără 
de arginți Chir și Ioan” a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din 
Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj II. Din data de 01.11.2007 până 
în prezent este angajat în funcția de consilier juridic în cadrul 
Compartimentului Juridic al Spitalului.

Spitalul Clinic de Pneumoft iziologie 14. ,,Leon Danielo” 
Cluj-Napoca, biserica având hramul: ,,Sfi nții Mucenici 
Pantelimon și Ștefan”; situată în curtea spitalului, de pe strada 
Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 6, Cluj-Napoca; construită între 
anii 2000-2009; cu pictură realizată de către pictorul Paul 
Bătăiosu, în anul 2005; preot Dorin Păcurar.

Date biografi ce: Pr. Dorin Păcurar, s-a născut în data 
10.10.1957, în localitatea Mihăești, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca, promoția  

1980;
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 1994.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Iustinian Maramureșanul, în data de 05.07.1983, de pe seama 
parohiei Deleni cu fi lia Crăiești, protopopiatul Turda, jud. Cluj, 
unde a slujit până la data de 01.07.1997, când a fost transferat la 
Spitalul Clinic de Pneumoft iziologie ,,Leon Danielo” din Cluj-
Napoca.

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca15. , capela cu 
hramul: ,,Sfi nții Doctori fără de arginți Cosma și Damian”; a 
fost amenajată în perioada 2003-2010; în incinta spitalului, de 
pe Strada Viilor, nr. 46-50, în cartierul Zorilor din Cluj-Napoca; 
preot Bogdan-Cornel Pop.

Date biografi ce: Pr. Bogdan-Cornel Pop, s-a născut în data 
27.02.1977, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1997;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2001;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți. 

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 
data 17.03.2002, pe seama Spitalului Clinic de Recuperare din 
Cluj-Napoca. În perioada 01.09.1998 - 31.03.2002, a ocupat 
funcția de arhivar în cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei 
Vadului, Feleacului și Clujului.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-16. 
Napoca, capela cu hramul: ,,Sfi nții Apostoli Andrei și Petru”; 
este situată în curtea spitalului, pe strada Moților, nr. 68; 
amenajată între anii 2010-2012; cu pictură realizată de pictorul 
Marcel-Gheorghe Muntean; preot Ovidiu-Vasile Gavrea
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Date biografi ce: Pr. Ovidiu-Vasile Gavrea, s-a născut în 
data 30.11.1975, în mun. Dej, jud. Cluj.

Studii:
Școala profesională de electricieni ,,Andrei Mureșanu”  

din Dej, promoția 1994;
Liceul ,,Alexandru Papiu-Ilarian” din Dej, cursuri serale,  

promoția 1995;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2003.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 06.06.2004, pe seama Spitalului Clinic 
de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca și Centrul Antidrog din 
Cluj-Napoca; având ca punct de slujire capela ,,Sfi nții Apostoli 
Andrei și Petru”. Între anii 2001 -2004 a fost secretarul Asociației 
Filantropice Medical Creștine ,,Christiana” din Cluj-Napoca.

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca17. , Secția de 
Ergoterapie, capela cu hramul: ,,Sfântul Mucenic Pantelimon”; 
a fost amenajată în anul 2013; în incinta secției de ergoterapie, de 
pe strada Decebal, nr. 126, Cluj-Napoca; 

Spitalul Clinic Municipal din Cluj-Napoca18. , capela cu 
hramul: ,,Sfântul Mare Mucenic Mina” și ,,Sfântul Mucenic 
Victor”; a fost amenajată în anul 2011 în incinta spitalului, de 
pe strada Tăbăcarilor, nr. 11, Cluj-Napoca; preot Dan-Lucian 
Melenti.

Date biografi ce: Pr. Dan-Lucian Melenti, s-a născut în 
data 08.07.1957, în mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul de Informatică din Cluj-Napoca, promoția 1977; 
Facultatea de Electrotehnică din Cluj-Napoca, promoția  

1983;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2003.
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Doctorat - Institutul de Istorie ,,George Barițiu” din Cluj- 
Napoca, susținut în anul 2010.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, în data de 08.11.2001, pe seama parohiei Jucu Gară, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj, unde a slujit până la data de 
30.04.2010, când a fost transferat în postul de preot de slujire 
caritativă la Spitalul Clinic Municipal din Cluj-Napoca.

Spitalul Județean Cluj-Napoca19. , capela cu hramul: 
,,Sfântul Stelian”; situată pe strada Pasteur nr. 3-5, Cluj-Napoca, 
în curtea Clinicii de Medicina Muncii; a fost amenajată în anul 
2011; cu pictură realizată în tehnica ,,a secco” de către pictorii: 
Sorin Albu, Grigore Popescu, Ioan Popa, Dana Mușat și pr. 
Siluan; preot Călin-Vasile Felecan.

Date biografi ce: Pr. Călin-Vasile Felecan, s-a născut în 
data 22.06.1970, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii:
Liceul Industrial Nr. 2 din Cluj-Napoca, promoția 1988; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997.
Hirotonit diacon și apoi preot de către Preasfi nțitul 

Episcop-vicar Vasile Someșanul, diacon în data 10.09.1999, și 
preot, în data de 06.12.2003, pe seama Spitalului Județean din 
Cluj-Napoca, pentru secțiile de Neurologie, Neurologie Infantilă, 
Neurochirurgie, Endocrinologie, Psihiatrie și Medicina Muncii; 
având ca punct de slujire Capela ,,Sfântul Stelian”.

Spitalul Universitar CFR din Cluj-Napoca20. , capela cu 
hramul: ,,Nașterea Domnului”; a fost amenajată în perioada 
2016-2018; în incinta spitalului, de pe strada Republicii, nr. 16-
20; preot Ioan-Emilian Raza.

Date biografi ce: Pr. Ioan-Emilian Raza, s-a născut în data 
10.02.1973, în mun. Abrud, jud. Alba.
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Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1995;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1999;
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2006.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

01.04.2012, pe seama Spitalului Universitar CFR din Cluj-Napoca.

Comandamentul Divizie Infanterie 21. ,,GEMINA”, având 
hramul bisericii: ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”; situată pe 
strada Alexandru Vaida-Voevod, f.n., în cartierul Gheorgheni 
din Cluj-Napoca; construită între anii 1997-1999; cu pictură 
realizată de către militari în perioada 1998 – 1999, și repictată de 
către pictorul Claudiu Mihăilă, în tehnica ,,a secco” în perioada 
octombrie 2017 - aprilie 2018; preot Nicolae Călugăr. 

Date biografi ce: Pr. Nicolae Călugăr, s-a născut în data de 
10.06.1965, în localitatea Rupea, jud. Brașov.

Studii:
Liceul ,,Dr. Petru Groza” din Odorheiu Secuiesc, promoția  

1983;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1989;
Academia de Înalte Studii Militare din București,  

promoția 1996;
Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, promotia 1997. 

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Andrei al Alba 
Iuliei, la data de 02.02.1992, pe seama parohiei Cristuru Secuiesc, 
protopopiatul Miercurea Ciuc, jud. Harghita, unde a slujit până 
la data de 23.04.1996, când a fost transferat în postul de preot 
militar la Brigada 61 Vânători de Munte din Miercurea Ciuc. 
Din data de 01.09.1998, a fost transferat ca preot militar pentru 
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Unitățile Militare din Someșeni, jud. Cluj. Din anul 2003 a fost 
încadrat ca preot de garnizoană la Comandamentul Diviziei 4 
Infanterie ,,GEMINA”, Cluj-Napoca.

Inspectoratul de Jandarmi Județean 22. ,,Alexandru Vaida 
Voevod” Cluj, capela cu hramul: ,,Sfi nții Arhangheli Mihail si 
Gavril”; situată în incinta inspectoratului, pe strada Năvodari, 
nr. 15; amenajată între anii 2007-2009; cu pictură în tehnica ,,a 
secco”, realizată de pictorul Ciprian Toma; și capela cu hramul: 
,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”; situată în incinta Spitalului 
Militar de Urgență ,,Dr. Constantin Papilian” din Cluj-Napoca, 
strada General Traian Moșoiu, nr. 22; amenajată în anul 2016; 
preot Radu-Procopie Cotuțiu.

Date biografi ce: Pr. Radu-Procopie Cotuțiu, s-a născut în 
data 12.04.1973, în mun. Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii:
Liceul Teoretic ,,Petru Rareș” din Beclean, promoția  

1992;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2005; 
Facultatea de Știinte Economice din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2008.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 26.10.1999, pe seama parohiei Agârbiciu, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a slujit până la data de 
01.01.2007, când a fost transferat în postul de preot misionar la 
Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Alexandru Vaida Voevod” 
din Cluj-Napoca, iar din data de 04.02.2015, este încadrat ca 
preot militar în cadrul aceleiași instituții.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 23. ,,Avram 
Iancu” Cluj-Napoca, capela având hramul: ,,Sfântul Iosif cel 
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Nou de la Partoș”; este situată în incinta inspectoratului, de 
pe Bulevardul „21 Decembrie 1989”, nr. 69-71; amenajată între 
anii 2002-2003; cu pictură realizată de pictorul Valentin Baci; 
preotul Ovidiu-Mircea Man.

Date biografi ce: Pr. Ovidiu-Mircea Man, s-a născut în data 
16.05.1974, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul de Matematică și Fizică Nr. 2 din Cluj-Napoca,  

promoția 1992;
Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul U.B.B.  

Cluj-Napoca, promoția 1996;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2000;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2004. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 13.04.2003, pe seama parohiei Săndulești, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a slujit până la data de 
01.10.2009, când a fost transferat în postul de preot misionar în 
cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Avram Iancu” 
din Cluj-Napoca. Din data de 15.12.2016, este încadrat și ca 
subofi țer în cadrul Serviciului Logistic al aceleiași instituții.

Parcul Etnografi c 24. ,,Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, 
biserica din lemn având hramul: ,,Sfântul Ierarh Nicolae”; 
strada Tăietura Turcului, din Cluj-Napoca; construită în secolul 
al XVII-lea; originară din parohia Chiraleș, jud. Bistrița-Năsăud; 
preot Augustin Criste.

Date biografi ce: Pr. Augustin Criste, s-a născut în data de 
27.04.1972, în localitatea Rus, jud. Sălaj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1994; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 1998;

Masterat - Facultatea de Geografi e din cadrul U.B.B.  
Cluj-Napoca, promoția 2006.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, în data de 15.08.2000, pe seama Spitalului Clinic 
Municipal din Cluj-Napoca pentru Secția de Ergoterapie, unde 
a slujit până în anul 2012. Din data de 15.06.2014, este preot 
misionar al protopopiatului Cluj II. Între anii 1999-2005 a fost 
realizator de emisiuni la Radio ,,Renașterea” și Radio Cluj. Din 
anul 2000, este realizator de televiziune la Antena 1, TVR, Agro 
TV, Look TV și Look Plus. Din anul 2018, este realizator de 
emisiuni la Radio ,,Renașterea”.

Penitenciarul Gherla25. , secția exterioră Cluj-Napoca, 
capela cu hramul: ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”; 
amenajată între anii 2015-2018; în incinta secției, situată pe 
strada Dorobanților, nr. 4, Cluj-Napoca; preot Ioan Simion. 

Date biografi ce: Pr. Ioan Simion, s-a născut în data 
27.08.1970, în mun. Brașov, jud. Brașov.

Studii:
Liceul ,,Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca, promoția  

1992;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2007; 
Facultatea de Drept și Administrație Publică din cadrul  

Universității ,,Spiru Haret” din București; promoția 2011.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data 10.07.2010, pe seama Asociației ,,Christiana” 
a Arhiepiscopiei, Vadului, Feleacului și Clujului, responsabilitatea 
sa fi ind Proiectul ,,Sfântul Dimitrie cel Nou - Basarabov”, unde a 
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slujit până la data de 01.05.2013, când a fost transferat la Centrul 
de Plasament nr.1 ,,Prichindel” din Cluj-Napoca.

Din data de 01.05.2013, este responsabil și de activitatea 
duhovnicească în Penitenciarul Gherla, secția exterioră din Cluj-
Napoca. Din anul 1994, este profesor de religie la Liceul de Arte 
Vizuale ,,Romulus Ladea” din Cluj-Napoca.

Preot misionar26. , preot Florin-Dorin Parasca. 
Date biografi ce: Pr. Florin-Dorin Parasca, s-a născut în 

data de 02.07.1980, în localitatea Rusu Bârgăului, jud. Bistrița-
Năsăud.

Studii:
Liceul Teoretic „Radu Petrescu”, Prundu Bârgăului,  

promoția 1999;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004;
Facultatea de Litere din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca,  

promoția 2010.
Hirotonit diacon de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 14.04.2002, pe seama Catedralei 
Arhiepiscopale din Cluj-Napoca. Hirotonit preot de către IPS 
Mitropolit Bartolomeu, în data de 12.10.2008, pe seama parohiei 
„Sfi nții Împărați Constantin și Elena” din Cluj-Napoca. Între 
anii 2012-2018 a fost preot slujitor la Catedrala Reîntregirii din 
Alba-Iulia. Din data de 01.07.2018, este numit preot misionar al 
protopopiatului Cluj II.

Între anii 2005-2007 a fost secretar, iar în perioada 2007-
2012, bibliotecar la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Cluj-
Napoca. Între anii 2012-2018 a fost inspector eparhial pentru 
cateheza parohială al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba-Iulia și 
duhovnicul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia. În 
perioada 2016-2017 a fost asistent universitar în cadrul Facultății 
de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia. 
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PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN DEJ*

Protopop: Pr. Ioan Buft ea
Secretar: Pr. Gavril Chirilă
Sediul: Dej, str. Crișan nr.9B, jud. Cluj
Telefon: 0264 212 288; 
Web: www.protopopiatulortodox.ro; 
e-mail: contact@protopopiatulortodox.ro;

1. Parohia Batin, având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli 
Petru și Pavel”; construită în perioada 1939-1940; cu pictură 
în frescă, executată de pictorul Nicolae Tolea, între anii 1986-
1989; cu un număr de 450 credincioși; preot paroh Adrian Ioan 
Bolog.

Date biografi ce: Pr. Adrian Ioan Bolog s-a născut în data 
de 03.02.1984, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”  

din Baia Mare, promoţia 2003; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoţia  

2007. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

22.02.2014, pentru parohia Batin, protopopiatul Dej, jud. Cluj.

2. Parohia Băbdiu, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”, construită între anii 1866-1877, 
cu pictură în tehnica „tempera grasă” de pictorul Constantin 

*  Datele ne-au fost furnizate de către Ofi ciul Protopopesc Dej.
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Bumbu, executată în anul 1989; cu un număr de 130 credincioși, 
preot paroh Florin Suliciu 

Date biografi ce: Pr. Florin Suliciu născut în data de 
07.07.1984, în mun. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”  

din Baia Mare, promoţia 2004; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2008. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

08.09.2016, pentru parohia Băbdiu, protopopiatul Dej, jud. Cluj.

3. Parohia Bobâlna, având hramul bisericii: „Sfânta Treime”, 
construită între anii 1911-1912; cu pictură frescă, executată de 
către pictorii Milica Bănică și Emil Ivănescu, între anii 1967-
1969; cu un număr de 260 credincioși, împreună cu fi lia; preot 
paroh Tudor Cătălin Lazăr.

Filia Pruni, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1928.

Date biografi ce: Pr. Tudor Cătălin Lazăr s-a născut la data 
de 06.07.1993, în mun. Gherla, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” din Dej,  

promoţia 2012; 
Facultatea de Teologie Ortodoxa din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2016; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
21.10.2018, pentru parohia Bobâlna cu fi lia Pruni, protopopiatul 
Dej, jud. Cluj.

4. Parohia Bogata de Jos, având hramul bisericii: „Sfântul 
Arhidiacon Ștefan”; construită în anul 1965; cu pictură executată 
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de pictorul Valentin Muste, în anul 1989; cu un număr de 225 
credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Cosmin Pompei 
Mocean

Filia Curtuiușul Dejului, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1908.

Date biografi ce: Pr. Cosmin Pompei Mocean s-a născut în 
data de 11.07.1979, în com. Mociu, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2012. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, la data de 01.08.2001, pentru parohia Bogata de Jos, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj.

5. Parohia Bogata de Sus, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Apostoli Petru și Pavel”; construită între anii 1969-1972; cu 
pictură în tehnica ulei, executată de pictorul Pompei Radu 
Ungureanu, între anii 2007-2009; cu un număr de 350 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh Ionuţ Grigore Rodilă. 

Filia Calna, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1930-1933; pictura 
executată de pictorul Ioan Ivăncuș, în anul 1997.

Date biografi ce: Pr. Ionuţ Grigore Rodilă s-a născut la 
data de 01.07.1992, în mun. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2010; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2016.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data 

01.11.2016, pentru parohia Bogata de Sus, protopopiatul Dej, 
jud. Cluj.
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6. Parohia Cășeiu, având hramul bisericii: „Sfi nţii Apostoli 
Petru și Pavel”, construită între anii 1899-1900; pictură executată 
de pictorul Constantin Bumbu; cu un număr de 880 credincioși; 
preot paroh Ioan Roșca. 

Date biografi ce: Pr. Ioan Roșca s-a născut la data de 
07.01.1958, în com. Rozavlea, jud. Maramureș. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1980; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 1995. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 04.10.1982, pentru parohia Măhal, protopopiatul 
Gherla, jud. Cluj, unde a activat până la data de 29.02.1991, când 
a fost transferat la parohia Chiuiești, protopopiatul Dej, jud. 
Cluj. Din data de 01.08.2011 a fost transferat la parohia Cașeiu 
în cadrul aceluiași protopiat.

7. Parohia Cetan, având hramurile bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril” și „Sfi nţii Împăraţi Constantin și 
Elena”; construită între anii 1909-1910; cu pictură executată de 
pictorul Ionel Pașca, între anii 1999-2000; cu un număr de 380 
credincioși; preot paroh Mircea Bogdan Oprea.

Date biografi ce: Pr. Mircea Bogdan Oprea s-a născut în 
data de 27.05.1984, în mun. Gherla, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2004; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2008; 
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  

U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2010. 



423

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, la data de 12.12.2010, pentru parohia Cetan, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj.

8. Parohia Chiuiești, având hramul bisericii: „Nașterea 
Maicii Domnului”; construită în perioada 1991-1998; cu pictură 
în frescă executată de către pictorii Vasile Istrate și Constantin 
Bumbu, în anul 1998; cu un număr de 1100 credincioși; preot 
paroh Emanuel Albu

Date biografi ce: Pr. Emanuel Albu s-a născut la data de 
08.01.1983, în mun. Caransebeș, jud. Caraș-Severin. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Caransebeș, promoţia  

2002; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoţia  

2006. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Andrei, la data 

de 07.05.2006, pentru parohia Șoimuș, protopopiatul Sighișoara, 
jud. Mureș, arhiepiscopia de Alba Iulia, unde a activat până în anul 
2011, când a fost transferat la parohia Chiuiești, protopopiatul 
Dej, jud. Cluj.

9. Parohia Câţcău, având hramurile bisericii: „Sfântul 
Proroc Ilie Tesviteanul” și „Sfântul Ierarh Nicolae”; construită 
în perioada 1913-1921; cu pictură executată de pictorul Ștefan 
Calopăreanu din Craiova, în anul 1976; cu un număr de 1063 
credincioși; preot paroh Ioan Mărginean 

Date biografi ce: Pr. Ioan Mărginean s-a născut la data de 
20.03.1954, în localitatea Măluţ, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1977. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

la data de 01.08.1977, pentru parohia Bunești, protopopiatul Dej, 
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jud. Cluj, unde a activat până la data de 01.03.1983, dată la care a 
fost transferat la parohia Cîţcău, în cadrul aceluiași protopopiat.

10. Parohia Ciubanca, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1896-1901; 
cu pictura în tehnica „tempera grasă” executată de pictorul Ioan 
Mureșan, în anul 2002; cu un număr de 65 credincioși, împreună 
cu fi lia; preot paroh Septimiu Olar.

Filia Ciubăncuța, având hramul: „Sfântul Ierarh Nicolae”, 
biserică din lemn de stejar; construită între anii 1826-1829. 

Date biografi ce: Pr. Septimiu Olar s-a născut la data de 
19.06.1980, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”  

din Baia Mare, promoţia 1999; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoţia  

2004;
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea,  

promoția 2016. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 02.05.2004, pentru parohia Ciubanca, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj.

11. Parohia Codor, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1887-1888; 
cu pictură executată de pictorul Vasile Nițescu, în anul 2001; cu 
un număr de 311 credincioși; preot paroh Mihai Botnariuc. 

Date biografi ce: Pr. Mihai Botnariuc s-a născut la data de 
14.11.1990, în localitatea Rona de Sus, jud. Maramureș. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2013; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoţia 2015; 
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Doctorand al Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din  
cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă - Cluj-Napoca. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 
02.07.2018, pentru parohia Codor, protopopiatul Dej, jud. Cluj. 

12. Parohia Coplean, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1898; cu pictură 
executată de pictorul Constantin Bumbu, în anul 1997; cu un 
număr de 299 credincioși; preot paroh Dragoș Mircea.

Date biografi ce: Pr. Dragoș Mircea s-a născut la data de 
11.05.1968, în localitatea Rodna, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Liceul „George Coșbuc” din Năsăud, jud. Bistrița- 

Năsăud;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 1994;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoţia 2009.  

Hirotonit preot și apoi diacon de către IPS Arhiepiscop 
Bartolomeu, după cum urmează: diacon în data de 25.03.1994, 
preot la data de 27.03.1994, pentru parohia Bobâlna cu fi lia Pruni, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj. Începând cu data de 01.03.2000, a 
fost transferat la parohia Coplean, fostă fi lie a parohiei Sălișca, în 
cadrul aceluiași protopopiat. 

13. Parohia Cuzdrioara, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită în anul 1863; cu pictură executată 
de pictorul Constantin Bumbu, în perioada 2000-2001; cu un 
număr de 1986 credincioși; preot paroh Vasile Banc.

Date biografi ce: Pr. Vasile Banc s-a născut la data de 
15.03.1961, în mun. Baia Mare, jud. Maramureș.

Studii: 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoţia  

1985. 
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Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 
la data de 03.04.1986, pentru parohia Comșești, protopopiatul 
Turda. În data de 01.11.1990, a fost transferat la parohia 
Cuzdrioara, protopopiatul Dej, jud. Cluj.

14. Parohia Dej I, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1900-1902; cu pictură 
executată de echipa de pictori: Victor Tistu, Nicolae Andronaș 
din Bacău, Ștefan Teodor din Șomcuta Mare și Cristian Dosa 
din Dej, în perioada 1994-1995; cu un număr de 3500 credincioși; 
preot paroh Gavril Chirilă, preot slujitor Iuliu-Teodor Leach.

Date biografi ce: Pr. Gavril Chirilă s-a născut la data de 
17.12.1953, în localitatea Măgoaja, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1973; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1977. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

la data de 28.08.1973, pentru parohia Sînmărghita, protopopiatul 
Dej, apoi, începând cu 01.04.1978, a fost transferat la parohia Dej 
I, în cadrul aceluiași protopopiat. 

Date biografi ce: Pr. Iuliu-Teodor Leach s-a născut la data 
de 16.04.1983, în mun. Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2003; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2007; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoţia 2008;  
Doctorand al Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din  

cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă - Cluj-Napoca. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, la data 10.09.2009, pentru parohia Ţagu, 



427

protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. Din data de 
01.05.2015, a fost transferat la parohia Dej I, protopopiatul Dej, 
jud. Cluj.

15. Parohia Dej II, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1883-1896; pictură 
în frescă executată de echipa de pictori: Victor Tistu, Nicolae 
Andronaș - din Bacău, Ștefan Teofdor din Șomcuta Mare și 
Cristian Dosa din Dej, în perioada 1995-1996; cu un număr de 
3250 credincioși; preot paroh Ioan Bolbos, preot slujitor Emil 
Sabadîș 

Date biografi ce: Pr. Ioan Bolbos s-a născut la data de 
10.05.1951, localitatea Dobricel, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj- Napoca , promoția  

1972; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu,  

promoția1976; 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 13.08.1973, pentru parohia Bogata de Sus, protopopiatul 
Dej, jud. Cluj, unde a activat până la data de 30.09.1977, când a 
fost transferat la parohia Mica, în cadrul aceluiași protopopiat. 
Începând cu data de 31.01.1991, a fost transferat la parohia Dej 
II, protopopiatul Dej, jud. Cluj. 

Date biografi ce: Pr. Emil Sabadîș născut la data de 
22.03.1958, localitatea Săsarm, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1980; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția1993. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 27.09.1981, pentru parohia 
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Căianu, protopopiatul Cluj, jud. Cluj, unde a activat până la 
data de 30.10.1990, când a fost transferat la parohia Fundătura, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj. Începând cu data de 30.11.1995, 
a fost transferat la parohia Dej II , protopopiatul Dej, jud. Cluj. 

16. Parohia Dej III, având hramul bisericii: „Sfânta Treime”, 
construită între anii 1999-2010; în curs de pictare; cu un număr 
de 4600 credincioși; preot paroh Teodor Mureșan, preot slujitor 
Ioan Câmpean. 

Date biografi ce: Pr. Teodor Mureșean s-a născut la data 
de 04.05.1951 în satul Rusu de Sus, com. Nușeni, jud. Bistriţa-
Năsăud. 

Studii: 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoţia  

1974. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

la data de 21.11.1974, pentru parohia Spermezeu, jud. Bistriţa-
Năsăud unde a activat până la data de 01.11.1999, când a fost 
transferat la parohia Dej III, protopopiatul Dej.

Date biografi ce: Pr. Ioan Cîmpean s-a născut la data de 
09.01.1955, în localitatea Hășmașul Ciceului, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1975; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1980. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

la data de 24.09.1980, pentru parohia Agrieș, protopopiatul 
Năsăud, până la data de 01.01.1992, când a fost transferat la 
parohia Dej II, protopopiat Dej. Din anul 2004 activează la 
parohia Dej III, în cadrul aceluiași protopopiat.
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17. Parohia Dej IV, având hramul bisericii: „Sfântul Apostol 
Andrei”; construcția bisericii începută în anul 2011; cu pictură în 
curs; cu un număr de 950 credincioși; preot paroh Silviu Pop.

Date biografi ce: Pr. Silviu Pop s-a născut la data de 
19.12.1957, în localitatea Băiţa de sub Codru, jud. Maramureș. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1980; 
Institutul Teologic de grad Universitar din București,  

promoţia 1989; 
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași,  

promoţia 2006. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

patriarhal Vasile Târgovișteanul, la data de 04.10.1985, pentru 
parohia Negrenii de Jos, com. Tătătrăștii de Jos, protopopiat 
Videle, jud. Teleorman, din arhiepiscopia Bucureștilor. În anul 
1990 a fost transferat la parohia Strîmbu, protopopiatul Dej, 
jud. Cluj, apoi în anul 1992 a fost transferat la parohia Cășeiu, în 
cadrul aceluiași protopopiat. Din anul 2011, a fost transferat la 
parohia „Sf. Andrei”-Dej, același protopopiat.

18. Parohia Dej V, având hramul bisericii: „Sfântul 
Nectarie”; construită în perioada 2011-2016; cu pictură în curs; 
cu un număr de 1700 credincioși; preot paroh Ioan Buft ea

Date biografi ce: Pr. Ioan Buft ea s-a născut la data de 
12.03.1984, localitatea Bogdan Vodă, jud. Maramureș. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”  

din Baia Mare, promoția 2003;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2007; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2009.  

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Andrei, la data 
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de 24.12.2006, pentru parohia Peleș, protopopiatul Cîmpeni, 
jud. Alba, arhiepiscopia de Alba Iulia. Din data de 31.07.2011 
este transferat la parohia Dej V, protopopiatul Dej, jud. Cluj. 
Începând cu 01.01.2015 este numit în funcția de protopop al 
protopopiatului Dej, jud. Cluj.

19. Parohia Dej „Valea Codorului”, având hramul bisericii: 
„Sfântul Ierarh Nicolae”; construită între anii 1934-1966; cu 
pictură executată de către pictorii Vasile Hudici și Nicolae Papp 
din Cluj, în perioada 1968-1970; cu un număr de 450 credincioși; 
preot paroh George Adrian Horj.

Date biografi ce: Pr. George Adrian Horj s-a născut la data 
de 25.03.1968, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 31.03.1996, pentru parohia 
Guga, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat până la data 
de 31.07.2009, când a fost transferat la parohia Dej „Valea 
Codorului”, în cadrul aceluiași protopopiat.

20. Parohia Dej „Triaj”, având hramul; „Sfântul Mare 
Mucenic Mina”; biserică în construcție începând din anul 2011; 
cu un număr de 354 credincioși; preot paroh Andrei Emanuel 
Banc.

Date biografi ce: Pr. Andrei Emanuel Banc s-a născut la 
data de 22.07.1986, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”  

din Baia Mare, promoția 2006; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2010. 
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Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 
02.12.2012, pentru parohia Dej „Triaj”, protopopiatul Dej, jud. 
Cluj.

21. Parohia Elciu, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1925-1927; 
cu pictură executată de pictorul Ionel Pașca, în anul 1997; având 
un număr 92 de credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh 
Nicolae Gavril Târziu.

Filia Pustuța, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1887.

Date biografi ce: Pr. Nicolae Gavril Târziu s-a născut în 
data de 29.10.1980, în com. Recea Cristur, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, la data de 12.09.2001, pentru parohia Elciu cu fi lia 
Pustuța, protopopiatul Dej, jud. Cluj. 

22. Parohia Escu, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită în anul 1940, cu pictura în tehnica „tempera 
grasă” executată de pictorul Constantin Bumbu, în anul 1988; 
cu un număr de 25 credincioși; preot paroh Dumitru Dorotei 
Ilieșiu.

Date biografi ce: Pr. Dumitru Dorotei Ilieșiu s-a născut la 
data 04.03.1976, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Diploma de bacalaureat, promoţia 2010 . 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, la data de 17.05.2000, pentru Mănăstirea Soporu 
de Câmpie, apoi este transferat în data de 01.12.2017, la parohia 
Escu, protopopiatul Dej, jud. Cluj.
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23. Parohia Gârboul Dejului, având hramul bisericii: 
„Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 
1950-1954; pictură în tempera; cu un număr de 114 credincioși; 
preot paroh Mihai Cosma.

Date biografi ce: Pr. Mihai Cosma s-a născut la data de 
09.09.1988, în mun. Târgu Lăpuș, jud. Maramureș.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2015.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

03.12.2017, pentru parohia Gârbou Dejului, protopopiatul Dej, 
jud. Cluj.

24. Parohia Guga, având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli 
Petru și Pavel”; construită între anii 1991-1993; pictură în ulei 
executată de către pictorii Vasile și Ioan Istrate din Tecuci; cu un 
număr de 430 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Lucian 
Cezar Antonesei.

Filia Dumbrava, având hramul bisericii: „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”; pictură executată de către pictorii Vasile și 
Ioan Istrate din Tecuci. 

Date biografi ce: Pr. Lucian Cezar Antonesei s-a născut 
la data de 03.07.1982, în mun. Câmpulung Moldovenesc, jud. 
Suceava. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Suceava, promoția  

2002; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” Sibiu,  

promoţia 2006. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 14.09.2009 pentru parohia Guga, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj 



433

25. Parohia Huta, având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli 
Petru și Pavel”; construită în perioada 1970-1974; cu pictură în 
ulei executată de către pictorul Vasile Nițescu; cu un număr de 
119 credincioși; preot paroh Cosmin Ioan Boga.

Date biografi ce: Pr. Cosmin Ioan Boga s-a născut la data 
de 23.05.1978, în mun. Târgu Lăpuș, jud. Maramureș.

Studii: 
Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Târgu Lăpuș, promoţia  

1996; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoţia  

2006. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 15.10.2006, pentru parohia Huta, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj.

26. Parohia Jichișu de Jos, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în perioada 1912-1913; 
cu pictură executată de către pictorii Vasile Hudici și Nicolae 
Papp; cu un număr de 480 credincioși, împreună cu fi liile; preot 
paroh Cătălin Veronel Varga. 

Filia Tărpiu, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; a fost construită în anul 1946; pictura executată 
de pictorul Ioan Ivanciuc. 

Filia Șigău, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1901-1902; pictură 
executată de pictorul Vasile Nițescu, în perioada 2000-2003. 

Date biografi ce: Pr. Cătălin Veronel Varga s-a născut la 
data de 04.07.1987, în mun. Baia Mare, jud. Maramureș. 

Studii: 
Liceul „Aurel Vlaicu” din Baia Mare;  
Universitatea de Nord din Baia Mare, secția informatică,  

promoţia 2009;
Fac ultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoţia 2014; 
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Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoţia 2016;  
Doctorand al Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din  

cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă - Cluj-Napoca, începând 
din anul 2017.

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
14.12.2014, pentru parohia Jichișu de Jos, protopopiatul Dej, jud. 
Cluj.

27. Parohia Jichișu de Sus, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1905-1907; 
cu pictură executată de pictorul Constantin Bumbu; cu un 
număr de 155 credincioși; preot paroh Paul Ilie Nemeti.

Date biografi ce: Pr. Paul Ilie Nemeti, este născut la 
01.07.1988, în mun. Jibou, jud. Sălaj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din  Zalău, promoția 2008;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2018.  

Hirotonit diacon și preot de către IPS Mitropolit Andrei, în 
data de 01.01.2014, pentru parohia Jichișu de Sus, protopopiatul 
Dej, jud. Cluj.

28. Parohia Leurda, având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli 
Petru și Pavel”; construită în anul 1928; biserică din lemn adusă 
din satul Rohia, jud. Maramureș; cu pictură executată de pictorița 
Andreea Vaida, în anul 2012; cu un număr de 91 credincioși; 
preot paroh Marius Nicolae Iuga. 

Date biografi ce: Pr. Marius Nicolae Iuga s-a născut la data 
25.06.1954, în mun. Târgu Lăpuș, jud. Maramureș.

Studii: 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1980. 
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Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 
la data de 31.03.1981, pentru parohia Urișor, protopopiatul Dej, 
jud. Cluj, unde a activat între anii 1981-1996. Din anul 2005, este 
numit preot în parohia Leurda, în cadrul aceluiași protopopiat. 
În perioada 1996-2005 a activat în învățământ ca profesor de 
religie.

29. Parohia Maia, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Vasile cel Mare”; construită în anul 1907; cu pictură executată 
de pictorul Artemie Popa, ieromonah la Mănăstirea Nicula, în 
perioada 1979-1980; cu un număr de 222 credincioși, împreună 
cu fi liile; preot paroh Rareș Liviu Cojan.

Filia Cremenea, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1677. 

Filia Răzbuneni, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între 1922-1925; pictura executată 
de pictorul Constantin Bumbu, în anul 1988. 

Date biografi ce: Pr. Rareș Liviu Cojan s-a născut la data de 
08.04.1981, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2001; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2005, 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2007,  
Facultatea de  de Istorie și Filosofi e, promoția 2010, 
Master  - Studii Iudaice, 2016-2017. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Irineu Bistrițeanul, în 25.04.2010, pentru parohia Maia cu fi liile 
Cremenea și Răzbuneni, protopopiatul Dej, jud. Cluj.

30. Parohia Măgoaja, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicoale”, construită în anul 1820; cu pictură în tempera 
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executată de către pictorul Ioan Mureșan, în anul 1985; cu un 
număr de 285 credincioși; preot paroh Gavril Ioan Gretiniuc.

Date biografi ce: Pr. Gavril Ioan Gretiniuc s-a născut la 
data de 28.10.1985 în mun. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2010; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoţia 2012 . 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 02.02.2011, pentru parohia Măgoaja, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj.

31. Parohia Mănăstirea, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită în sec XIII; și biserica cu hramul 
„Înălțarea Sfi ntei Cruci”, contruită în sec XVI (probabil 1550) 
- stil gotic; cu pictură executată de pictorul Constantin Bumbu, 
între anii 1991-1992; cu un număr de 640 credincioși, preot 
paroh Marcel Daniel Coroian

Date biografi ce: Pr. Marcel Daniel Coroian s-a născut la 
data de 06.02.1967, mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1993. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 

la data de 24.11.1994, pentru parohia Gârboul Dejului, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj. În anul 2001, este transferat, la 
parohia Mănăstirea, în cadrul aceluiași protopopiat. 

32. Parohia Mănășturel, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1911-1912; 
cu pictură executată de pictorul Constantin Bumbu; cu un 
număr de 488 credincioși; preot paroh Sabin Tecar

Date biografi ce: Pr. Sabin Tecar s-a născut la data de 
12.06.1954, în localitatea Vima Mare, jud. Maramureș. 
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1980; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1993. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în 12.10.1980, pentru parohia 
Pintic, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a slujit până la data de 
31.07.1987. La cerere, a fost transferat la parohia Bogata de Jos, 
în cadrul aceluiași protopopiat, unde a activat până la data de 
30.04.2001. În data de 01.05.2001, tot la cerere, a fost transferat 
la parohia Mănășturel, același protopopiat.

33. Parohia Mica, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1931-1934; cu pictură 
executată de pictorul Constrantin Bumbu, în perioada 2000-
2003; cu un număr de 560 credincioși, împreună cu fi lia; preot 
paroh Gheorghe Ciui.

Filia Dâmbu Mare, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; contruită în anul 2001.

Date biografi ce: Pr. Gheorghe Ciui s-a născut la data de 
15.02.1951, în localitatea Dobric, jud. Bistriţa-Năsăud. 

Studii: 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoţia  

1978. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 05.09.1978, pentru parohia Chiochiș, protopopiatul 
Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, transferat, la data de 01.02.1991, la 
parohia Mica, protopopiatul Dej, jud. Cluj.

34. Parohia Muncel, biserică de lemn cu hramul „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; biserică de zid cu hramul „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită între anii 1975-1978; cu pictură 
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executată de pictorul Constantin Bumbu, în anul 1985; cu un 
număr de 120 credincioși; preot paroh Claudiu Vaida.

Date biografi ce: Pr. Claudiu Vaida s-a născut la data de 
12.03.1984, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”  

din Baia Mare, promoţia 2003; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoţia  

2007; 
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  

U.B.B. Cluj-Napoca, promoţia 2008, 
Facultatea de Medicină „Iuliu Hațeganu” din Cluj- 

Napoca, promoţia 2016. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, la data de 28.06.2008, pentru parohia Muncel, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj.

35. Parohia Nima, biserică din lemn având hramul: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; monument istoric; construită 
în anul 1774; biserică de zid, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ioan Botezătorul”, construită între anii 1980-1987; cu pictură 
executată de pictorul Iacob Varga, în perioada 1985-1986; 
cu un număr de 610 credincioși; preot paroh Daniel Cristian 
Cîmpeanu.

Date biografi ce: Pr. Daniel Cristian Cîmpeanu s-a născut 
la data de 24.03.1980, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2003; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2007. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 20.07.2006, pentru parohia Suarăș, 
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protopopiatul Dej, jud. Cluj. Începând cu data de 01.11.2018 este 
transferat la parohia Nima, protopopiatul Dej, jud. Cluj. 

36. Parohia Nireș, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită între anii 1911-1912; cu pictură executată 
de pictorul Ioan Ivăncuș, în anul 2004; cu un număr de 500 
credincioși; preot paroh Alexandru Florin Farcaș.

Date biografi ce: Pr. Alexandru Florin Farcaș s-a născut la 
data de 25.06.1985, în mun. Gherla, jud. Cluj. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2010. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 26.10.2010, pentru parohia Nireș, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj. 

37. Parohia Ocna Dej I, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1928; cu pictură 
în tehnica frescă, executată de pictorul Constantin Bumbu, în 
anul 2004; cu un număr de 712 credincioși; preot paroh Ioan 
Adrian Sîntiuan.

Date biografi ce: Pr. Ioan Adrian Sîntiuan s-a născut la 
data de 13.05.1980, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2000; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2004; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoţia 2006 . 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, la data de 03.10.2007, pentru parohia Ocna Dej I, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj.
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38. Parohia Ocna Dej II, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită între anii 1934-1935; cu pictură în 
tehnica frescă, executată de pictorul Constantin Bumbu; cu un 
număr de 748 credincioși; preot paroh Dan Mihai Toșa.

Date biografi ce: Pr. Dan Mihai Toșa s-a născut la data de 
19.07.1981, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2001;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2005; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoţia 2006 . 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, la data de 06.10.2007, pentru parohia Ocna Dej II, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj.

39. Parohia Osoi, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1800; biserică nouă de zid, în 
construcţie începută în anul 2003; cu un număr de 75 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh Liviu Vlad Moldovan.

Filia Jurca, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1933-1937.

Date biografi ce: Pr. Liviu Vlad Moldovan s-a născut la 
data de 20.02.1981, în mun. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2007. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, la data de 24.03.2003, pentru parohia Osoi, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj.

40. Parohia Panticeu , biserica cu hramul „Pogorârea 
Sfântului Duh”; construită în anul 1937; cu pictură executată de 
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pictorul Cornel Cenan din Cluj; cu un număr de 216 credincioși; 
preot paroh Marius Gabriel Peter.

Date biografi ce: Pr. Marius Gabriel Peter s-a născut la data 
de 14.12.1976, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1997; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2009. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, la data de 08.11.2002, pentru parohia Panticeu, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj. 

41. Parohia Pintic, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; monument istoric; construită 
între anii 1822-1825; biserica nouă, de zid, cu hramul „Nașterea 
Sfântului Ioan Botezătorul”; construită între anii 1988-1992; 
cu pictura în frescă, executată de pictorul Viorel Palade din 
Galați; cu un număr de 130 credincioși, preot paroh Sorin Călin 
Căpâlna. 

Date biografi ce: Pr. Sorin Călin Căpâlna s-a născut la data 
12.04.1974, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoţia  

2000;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2016.  

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, la data de 12.11.2000, pentru parohia Pintic, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj.

42. Parohia Recea Cristur, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită în anul 1961; cu pictură executată 
de pictorul Ioan Mureșan, în anul 2015; cu un număr de 458 
credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Felician Șerban.
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Filia Căprioara, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită între anii 1939-1941; pictura executată de 
pictorul Constantin Bumbu, în anul 1989.

Date biografi ce: Pr. Felician Șerban s-a născut la data de 
01.01.1954, în satul Brebeni, com. Cernești, jud. Maramureș. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1976. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, la data de 01.08.1976, pentru parohia 
Căprioara, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat până în 
anul 1992, când a fost transferat la parohia Recea Cristur, în 
cadrul aceluiași protopopiat.

43. Parohia Rugășești, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1924-1928; 
cu pictură executată de pictorul Flaviu Săsăran; cu un număr de 
600 credincioși; preot paroh Romulus Fabian Seiche.

Date biografi ce: Pr. Romulus Fabian Seiche s-a născut la 
data de 18.01.1981, în mun. Gherla, jud. Cluj. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004; 
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei  

Șaguna” Sibiu, promoţia 2006. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

30.01.2013, pentru parohia Rugășești, protopopiatul Dej, jud. 
Cluj.

44. Parohia Sălișca, având hramul bisericii: „Sfântul Ioan 
Botezătorul”; construită în anul 1946 ; cu pictură executată de 
către pictorii Coriolan Munteanu și Maria Covaci din Cluj-
Napoca; cu un număr de 452 credincioși; preot paroh Cristian 
Vlad Todoran.
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Date biografi ce: Pr. Cristian Vlad Todoran s-a născut la 
data de 17.04.1993, în mun. Dej, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” din Dej,  

promoţia 2012; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2016; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 
de 28.04.2013, pentru parohia Sălicea, protopopiatul Dej, jud. 
Cluj, numit preot paroh al acestei parohii începând cu data de 
01.07.2018.

45. Parohia Sărata, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1950-1956; 
cu pictură în tehnica tempera, executată de pictorul Ioan Ivăncuș, 
în perioada 2000-2003; având un număr de 125 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh Liviu Adrian Barz.

Filia Cătălina, biserică din lemn cu hramul „Înălțarea 
Sfi ntei Cruci”; cumpărată în anul 1896 de la parohia Dej.

Date biografi ce: Pr. Liviu Adrian Barz s-a născut la data de 
15.08.1983, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Economic din Cluj-Napoca, promoția 2002; 
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor  

din cadrul U.B.B Cluj-Napoca, promoția 2006; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2017;
Masterand - în cadrul aceleiași facultăți. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data 
de 08.12.2018, pentru parohia Sărata, protopopiatul Dej, jud. 
Cluj, numit preot paroh al acestei parohii începând cu data de 
01.12.2018. 
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46. Parohia Sînmarghita, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită în anul 1978; cu pictură executată de 
pictorul Constantin Bumbu, între anii 1983-1984; cu un număr 
de 610 credincioși; preot paroh Dorin Chiţia.

Date biografi ce: Pr. Dorin Chiţia s-a născut la data de 
15.12.1967, în localitatea Cuciulata, jud. Brașov. 

Studii: 
Facultatea de Filosofi e-Istorie din cadrul U.B.B Cluj- 

Napoca, promoția 1995; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 1998.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, la data de 31.10.1998, pentru parohia Măcicașu, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj, unde a activat până în anul 2006, 
când a fost transferat la parohia Sînmărghita, protopopiatul Dej, 
jud. Cluj. 

47. Parohia Șomcutul Mic, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ioan Botezătorul”; construită între anii 1990-2004; cu pictură 
în tehnica „tempera grasă”, executată de către pictorii Vasile și 
Ioan Istrate din Tecuci, în perioada 2002-2003; cu un număr de 
507 credincioși; preot paroh Ioan Ţolca.

Date biografi ce: Pr. Ioan Ţolca s-a născut la data de 
21.06.1950, în localitatea Dumbrăviţa, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din București, promoţia  

1973; 
Institutul Teologic Ortodox de grad Universitar București,  

promoţia 1977. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 14.09.1973, pentru parohia Bonţ, protopopiatul 
Gherla, jud. Cluj, unde a activat până la data de 20.08.1979, când 
a fost transferat la parohia Șomcutul Mic, protopopiatul Dej, jud. 
Cluj.
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48. Parohia Strîmbu, având hramul bisericii: „Nașterea 
Sfântului Ioan Botezătorul”; construită între anii 1970-1974; 
cu pictură executată de pictorul Constantin Bumbu, în perioada 
1999-2000; cu un număr de 380 credincioși, împreună cu fi lia; 
preot paroh Nicolae Dragoș Scrob.

Date biografi ce: Pr. Nicolae Dragoș Scrob s-a născut la 
data de 24.11.1983, în localitatea Iara, jud. Cluj. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2007; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2008.  

Hirotonit preot și apoi diacon de către Preasfi nțitul Episcop-
vicar Irineu Bistrițeanul, după cum urmează: diacon la data de 
18.10.2009, și preot, la data 25.10.2009, pentru parohia Unguraș, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj. Din data de 18.10.2017, a fost 
transferat la parohia Strîmbu, în cadrul aceluiași protopopiat.

 
49. Parohia Suarăș, având hramul bisericii: „Sfi nții 

Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1911; cu pictură 
executată de pictorul Artemie Popa, ieromonah la Mănăstirea 
Nicula, în anul 1978; cu un număr de 93 credincioși; preot paroh 
Silviu Cristian Cârlogea.

Date biografi ce: Pr. Silviu Cristian Cârlogea s-a născut la 
data de 11.01.1989, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2008; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2012;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2014.  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 
de 04.08.2018, pentru parohia Suarăș, protopopiatul Dej, jud. 
Cluj, numit preot paroh al acestei parohii începând cu data de 
15.08.2018.
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50. Parohia Unguraș, având hramul bisericii: „Sfânta 
Treime”; construită între anii 1840-1867; cu pictură în tehnica 
frescă, executată de către pictorul Ioan Ivancuș din Ciceu 
Mihaiești, în perioada 1997-1998; cu un număr de 100 credincioși; 
preot paroh Mircea Adrian Luca.

Date biografi ce: Pr. Mircea Adrian Luca s-a născut la data 
de 15.05.1992, în mun. Turda, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2011; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2015. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 08.01.2017, pentru parohia Unguraș, protopopiatul Dej, jud. 
Cluj.

51. Parohia Urișor, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1910-
1912; cu pictura în tehnica „tempera grasă”, executată de 
pictorul Constantin Bumbu, în anul 1997; cu un număr de 850 
credincioși; preot paroh Tudor Vasile Călin Pop.

Date biografi ce: Pr. Tudor Vasile Călin Pop s-a născut la 
data de 11.04.1973, în localitatea Recea Cristur, jud. Cluj. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 1996; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2000;  
Doctorand al Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din  

cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă - Cluj-Napoca, începând 
din anul anul 2000.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, la data de 08.09.1996, pentru parohia Sînmărghita, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj. Din data de 01.08.2006, a fost 
transferat la parohia Urișor, în cadrul aceluiași protopopiat.
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52. Parohia Vad, având hramul bisericii: „Sfântul 
Arhidiacon Ștefan”; construită între anii 1923-1925; cu pictură 
în tehnica „tempera grasă”, executată de pictorul Constantin 
Bumbu, în anul 1983; cu un număr de 418 credincioși, împreună 
cu fi lia; preot paroh Romeo Nicolae Mureșan. 

Filia Valea Groșilor, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1975-1979; 
cu pictura în tehnica „tempera grasă”, executată de pictorul 
Constantin Bumbu.

Date biografi ce: Pr. Romeo Nicolae Mureșan s-a născut la 
data de 13.09.1986, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2006; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2010. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, la data de 07.11.2010, pentru parohia Vad, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj.

53. Parohia Viile Dejului, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Apostoli Petru și Pavel”; construită între anii 1982-1989; cu 
pictură în tehnica tempera, executată de pictorul Vasile Muste, 
în perioada 1989-1990; cu un număr de 960 credincioși; preot 
paroh Gelu Călin Prunean.

Date biografi ce: Pr. Gelu Călin Prunean s-a născut la data 
de 25.10.1971, în localitatea Vad, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1994; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2006. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 30.11.1992, pentru parohia Sărata cu fi lia 
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Cătălina, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat până la data 
de 01.04.1998, dată la care a fost transferat la parohia Batin-Valea 
Ungurașului, în cadrul aceluiași protopopiat. Începând cu data 
de 01.02.2014, este transferat la parohia Viile Dejului, același 
protopopiat.

54. Parohia Vâlcelele, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1937; cu un 
număr de 130 credincioși, împreună cu fi liile; preot paroh Iacob 
Șamșudean. 

Filia Antăș, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1910-1912.

Filia Blidărești, cu biserica din lemn având hramul; „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1925.

Filia Oșorhel, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în perioada 1936-1937. 

Date biografi ce: Pr. Iacob Șamșudean s-a născut la data de 
27.02.1968, în localitatea Chiohiș, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2001; 
Facultatea de Sociologie și Psihologie „Spiru Haret”  

București, promoția 2014. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 04.04.1995, pentru parohia Ploscoș, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj. Din data de 15.09.1998, este 
transferat la parohia Vâlcelele, protopopiatul Dej, jud. Cluj.

Preoți misionari și de slujire caritativă din cadrul 
protopopiatului Dej

1. Penitenciarul Spital Dej, capela cu hramul: „Sfântul 
Mare Mucenic Efrem cel Nou”; preot Doru Adrian Antoneac.
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Date biografi ce: Pr. Doru Adrian Antoneac s-a născut la 
data de 29.11.1973, în localitatea Siminicea, jud. Suceava. 

Studii: 
Liceul Militar ,,Ștefan cel Mare” din Câmpulung  

Moldovenesc, promoția 1992; 
Academia Tehnică Militară, promoția 1988;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, promoția  

2006. 
Hirotonit preot și apoi diacon de către Preasfi nțitul Episcop 

Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor, după cum urmează: 
diacon la data de 06.06.2010, și preot la data de 13.06.2010, pe 
seama Catedralei din mun. Slobozia, jud. Ialomița. Între anii 
2010-2014 este preot la parohia Păltiniș, protopopiatul Slobozia, 
jud. Ialomița. A fost transferat la parohia Hășdate, protopopiatul 
Gherla, jud. Cluj, unde a activat în perioada 2014-2016. Din anul 
2016 este numit preot la Penitenciarul Spital Dej, protopopiatul 
Dej, jud. Cluj.

2. Capela Spital Municipal Dej, cu hramul: „Sfi nții Doctori 
fără de arginți Cosma și Damian”; preot Pavel Pop. 

Date biografi ce: Pr. Pop Pavel, s-a născut la data de 31.07. 
1956, în satul Osoiu, com. Recea Cristur, jud Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1976; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promotia 1994. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, la data de 29.08.1976 pentru parohia 
Dîrja, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat în perioada 
01.10.1976-01.07.1983, când a fost transferat la parohia Bunești 
slujind aici în perioada 02.07.1983-30.04.1996. Începând cu data 
de 01.05.1996, este din nou transferat la Capela Spital Municipal 
Dej, protopopiatul Dej, jud. Cluj.
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3. Capela Militară Dej, având hramul: ,,Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită în anul 1905 
de către Primaria Municipiului Dej pentru nevoile comunității; 
în anul 1920 este donată ,,din dragoste și recunoștință față de cei ce 
s-au jertfi t pentru patrie și neam, salvându-ne cinstea și asigurandu-
ne libertatea”, Armatei Române și în special Regimentului de 
aici cu destinația de ,,Cerc Militar”, precum reiese din actul de 
donatie din 16.12.1920; preot slujitor Petru Both. 

Date biografi ce: Pr. Petru Both, s-a născut la data de 
26.06.1972, în localitatea Poiana Blenchii, jud. Sălaj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Caransebeș, promoția  

1994; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1998, 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2001. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Irineu Bistrițeanul, la data de 29.06.1997, pentru parohia 
Suarăș, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat în perioada 
15.07.1997-31.08.2006. Din data de 01.09.2006, este transferat la 
Garnizoana Militară Dej, în cadrul aceluiași protopopiat.
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PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN GHERLA*

Protopop: Pr. Iulian Paul Isip
Secretar: Pr. Augustin Claudiu Prunduș
Sediul: Loc. Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 31, jud. 

Cluj
Telefon: 0264/243966, 
e-mail: protopopiatul gherla@gmail.com

1. Parohia Aluniș, având hramul bisericii: „Înălțarea 
Domnului”; construită în anul 1848; pictură în tempera, 
executată de pictorul Constantin Bumbu, între anii 1985-1986; 
cu un număr de 425 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh 
Ioan Boroș. 

Filia Pruneni, având hramul bisericii: „Înălțarea Sfi ntei 
Cruci”; construită în sec. XVII; pictură în ulei.

Date biografi ce: Pr. Ioan Boroș, s-a născut la data de 
30.12.1974, în localitatea Iclod, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca, promoția  

1995; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1999; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2014.  

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Vasile Someșanul, în data de 22.08.1999, pentru postul de preot 
misionar al protopopiatului Gherla, jud. Cluj, unde a activat până 

* Datele ne-au fost furnizate de către Ofi ciul Protopopesc Gherla.
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la data de 01.07.2009, când a fost transferat la parohia Aluniș, în 
cadrul aceluiași protopopiat. 

  
2. Parohia Băița, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 

Mihail și Gavril”; construită între anii 1983-1989; pictură în 
ulei, executată de pictorul Aurel Mureșan, în anul 1987; cu un 
număr de 425 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Dinu 
Cosmin Iușan. 

Date biografi ce: Pr. Dinu Cosmin Iușan, s-a născut la data 
de 13.11.1975, în mun. Gherla, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla, promoția 1994;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1999. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 27.09.2000, pentru parohia Strâmbu, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.12.2016, când a fost transferat la parohia Băița, protopopiatul 
Gherla, jud. Cluj. 

3. Parohia Bonț, având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli 
Petru și Pavel”; construită între anii 1980-1984; pictură în frescă, 
executată de pictorul Ilie Căpușe, în anul 1984; cu un număr de 
212 credincioși; preot paroh Efrim Truță. 

Filia Săcălaia, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1981-1983; pictură în 
frescă, executată de pictorii Ioan Anghel și Ilie Căpușe, în anul 
1983.

Date biografi ce: Pr. Efrim Truță, s-a născut la data de 
31.01.1982, în localitatea Ocna Mureș, jud. Mureș. 

Studii: 
Liceul Industrial Metalurgic Aiud, promoția 2000;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia, promoția  

1999. 
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Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
10.05.2015, pentru parohia Bonț cu fi lia Săcălaia, protopopiatul 
Gherla, jud. Cluj. 

4. Parohia Bonțida, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în perioada 1936-
1940; pictură în tempera, executată de pictorul Roman Simion, 
în anul 1979; cu un număr de 1398 credincioși; preot paroh 
Cătălin Alexandru Feier. 

Date biografi ce: Pr. Cătălin Alexandru Feier, s-a născut la 
data de 23.03.1992, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2011;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2014; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2016.  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
01.06.2016, pentru parohia Bonțida, protopopiatul Gherla, jud. 
Cluj. 

5. Parohia Bunești, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1958; pictură 
în tempera, executată de pictorul Vasile Cosma, între anii 1990-
1991; biserica având hramurile „Sfânta Treime” și „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”; construită între anii 2000-2008; pictură 
în tempera, executată de pictorul Liviu Bob, între anii 2005-
2007; cu un număr de 656 credincioși; preot paroh Iustinian 
Săvărășan.

Date biografi ce: Pr. Iustinian Săvărășan, s-a născut la data 
de 25.07.1969, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Industrial Nr. 1 din Dej, promoția 1990;  
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Facultatea de Teologie Ortodoxă di n cadrul U.B.B. Cluj-
Napoca, promoția 1994. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 22.09.1991, pentru parohia Ciubanca, 
protopopiatul Dej, unde a slujit până în data de 15.08.1996, când 
a fost transferat în parohia Bunești, protopopiatul Gherla, jud. 
Cluj. 

6. Parohia Buza, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1966-1967; pictură în 
frescă executată de pictorul Ioan Moraru, în anul 1968; și pictorul 
Horea Indolean, în anul 1977; cu un număr de 500 credincioși; 
preot paroh Petru Pop. 

Date biografi ce: Pr. Petru Pop, s-a născut la data de 
19.06.1952, în localitatea Nușeni, jud. Bistrița-Năsăud, 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1975. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 08.08.1976, pentru parohia 
Jimbor, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, unde a slujit 
până în data de 01.11.1982, când a fost transferat în parohia Buza, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj. 

7. Parohia Cătina, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”, construită între anii 1969-1982; 
cu pictură în frescă executată de pictorii Vasile Hudici și Ioan 
Mureșan, în perioada 1977-1982; cu un număr de 813 credincioși; 
preot paroh Gheorghe Ilovan. 

Date biografi ce: Pr. Gheorghe Ilovan, s-a născut la data de 
28.05.1987, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2007; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2011; 

Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2017.  
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

12.12.2013, pentru parohia Cătina, protopopiatul Gherla, jud. 
Cluj. 

8. Parohia Ceaba, având hramul bisericii: „Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită între anii 
1930-1931, pictură în tempera, executată de pictorul Ioan Pașca, 
în anul 1997; cu un număr de 290 credincioși, împreună cu fi lia; 
preot paroh Adrian Grigoreanu. 

Filia Valea Ungurașului, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1914-1916; 
pictură în ulei, executată de pictorul Ioan Mureșan, în anul 
2008.

Date biografi ce: Pr. Adrian Grigoreanu, s-a născut la data 
de 30.07.1971, în localitatea Iernut, jud. Mureș. 

Studii: 
Liceul Industrial Energetic din Iernut, promoția 1989;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2015. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 30.11.2015, pentru parohia Ceaba cu fi lia Valea Ungurașului, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj..

9. Parohia Corneni, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1975; cu un 
număr de 140 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Petru 
Dobocan.

Filia Vale, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1904; cu pictură executată 
de către pictorul Ioan Mureșan.
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Date biografi ce: Pr. Petru Dobocan, s-a născut la data de 
09.12.1971, în localitatea Iclod, jud. Cluj. 

Studii : 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

1997; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2012.  

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 21.11.1997, pentru parohia Pădureni, 
protopopiat Cluj I, jud. Cluj, unde a activat până în data de 
15.10.2000, când a fost transferat, ca preot misionar, la Spitalul 
Municipal Gherla. Din data de 01.01.2005, a fost transferat la 
parohia Corneni cu fi lia Vale, protopopiatul Gherla, jud. Cluj. 

10. Parohia Cubleșu Someșan, având hramul bisericii: 
„Buna Vestire”; construită între anii 1867-1870, pictură în 
tempera, executată de pictorii Vasile Hudici și Ioan Mureșan; 
cu un număr de 97 credincioși; preot paroh Traian Zaharie 
Todoran.

Date biografi ce: Pr. Traian Zaharie Todoran, s-a născut la 
data de 10.10.1956, în localiatea Ibănești, jud. Mureș.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2010. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 17.03.2013, pentru parohia Cubleșu Someșan, protopopiatul 
Gherla, jud. Cluj. 

11. Parohia Cutca, având hramul bisericii: „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”; construită între anii 1980-1984; pictură 
în frescă, executată de pictorul Ilie Căpușe, în anul 1984; cu un 
număr de 228 credincioși; preot paroh Valentin Mihai Leucă. 

Date biografi ce: Pr. Valentin Mihai Leucă, s-a născut la 
data de 12.07.1990, în mun. Suceava, jud. Suceava. 
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Suceava, promoția  

2009; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  

2013; 
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  

U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2018. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Pimen, în data de 

21.11.2015, pentru parohia Stamate, protopopiatul Suceava, jud. 
Suceava, arhiepiscopia Sucevei, unde a activat până la data de 
01.07.2018, când a fost transferat la parohia Cutca, protopopiatul 
Gherla, jud. Cluj. 

12. Parohia Dăbâca, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită în anul 1904; pictură în tempera, 
executată de pictorul Ioan Mureșanu, între anii 2004-2006; cu 
un număr de 425 credincioși; preot paroh Bogdan Frăsinel, 

Date biografi ce: Pr. Bogdan Frăsinel, s-a născut la data de 
22.02.1988, în localitatea Reciu, jud. Alba. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, promoția  

2008;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2012; 
Master - Facultatea de Istorie și Filosofi e din cadrul UBB  

Cluj, promoția 2014; 
Master - Facultatea de Litere din cadrul UBB Cluj,  

promoția 2018. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

10.07.2016, pentru parohia Dăbâca, protopopiatul Gherla, jud. Cluj. 

13. Parohia Dârja, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1821-1823; 
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pictură în ulei, executată de pictorul Victor Constantinescu, în 
anul 1975; cu un număr de 142 credincioși, împreună cu fi lia; 
preot paroh Ioan Răzvan Fărăgău. 

Date biografi ce: Pr. Ioan Răzvan Fărăgău, s-a născut la 
data de 03.11.1978, în mun. Turda, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1998; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2006. 
Hirotonit de către IPS Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, 

în data de 14.04.2013, pentru Mănăstirea „Mircea Vodă”, 
protopopiatul Medgidia, jud. Constanța, arhiepiscopia Tomisului, 
unde a slujit până în data de 28.02.2016, când a fost transferat în 
parohia Dârja, protopopiatul Gherla, jud. Cluj.

 
14. Parohia Diviciorii Mari, având hramul bisericii: „Sfi nții 

Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1911-1912; 
pictură în frescă, executată de pictorii Gheorghe Croitoru și 
Ioan Ungureanu, între anii 1976-1977; cu un număr de 250 
credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Augustin Claudiu 
Prunduș. 

Filia Sânmărtin, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1977-1980; pictură în frescă, 
executată de pictorul Constantin Bumbu între anii 1982-1983.

Date biografi ce: Pr. Augustin Claudiu Prunduș, s-a născut 
la data de 26.04.1976, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Industrial Nr. 1 din Dej, promoția 1994;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2006; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2016.  

Hirotonit de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 
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19.02.2012, pentru parohia Diviciorii Mari cu fi lia Sânmărtin, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj. 

15. Parohia Feldioara, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1911-1912; 
pictură în tempera, executată de pictorul Ioan Mureșan, în anul 
1980; cu un număr de 160 credincioși; preot paroh Cristian 
Scripcaru. 

Filia Copru, având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli Petru 
și Pavel”; construită în anul 1956.

Date biografi ce: Pr. Cristian Scripcaru, s-a născut la data 
de 06.10.1978, în mun.Turda, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca, promoția  

1998; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2008. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 08.11.2000, pentru parohia Feldioara cu 
fi lia Copru, protopopiatul Gherla, jud. Cluj. 

16. Parohia Fizeșu Gherlii, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1910-1914; 
pictură executată de un pictor necunoscut; cu un număr de 412 
credincioși; preot paroh Dacian Silviu Pop. 

Date biografi ce: Pr. Dacian Silviu Pop, s-a născut la data 
de 12.09.1982, în mun. Gherla, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2002; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Pitești, promoția  

2006. 
Hirotonit de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
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Bistrițeanul, în data de 03.10.2010, pentru parohia Fizeșu 
Gherlii, protopopiatul Gherla, jud. Cluj.

17. Parohia Fundătura, având hramul bisericii: „Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului”; construită între anii 1931-1932; 
pictură în frescă, executată de pictorul Constantin Bumbu, 
în anul 1988; cu un număr de 637 credincioși; preot paroh 
Alexandru Marian Man.

Date biografi ce: Pr. Alexandru Marian Man, s-a născut la 
data de 17.03.1984, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2004; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2008; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2016.  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 
09.09.2015, pentru parohia Fundătura, protopopiatul Gherla, 
jud. Cluj. 

18. Parohia Geaca, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1938-1956; pictură în 
tempera executată în anul 1970, pictor neconsemnat în hrisov; 
cu un număr de 358 credincioși; preot paroh Horea-Niculae 
Baciu. 

Date biografi ce: Pr. Horea-Niculae Baciu, s-a născut la 
data de 29.03.1990, în mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2008; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2016;  
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Doctorand al Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din  
cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă - Cluj-Napoca. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
22.09.2013, pentru parohia Geaca, protopopiatul Gherla, jud. 
Cluj. 

19. Parohia Gherla I, având hramul bisericii: „Intrarea în 
biserică a Maicii Domnului”; construită între anii 1905-1907; 
pictură în frescă, executată de pictorul Ioan Diaconu; cu un 
număr de 2300 credincioși; preot paroh Vasile Ciciovan, preot 
slujitor Vasile Săsărman.

Date biografi ce: Pr. Vasile Ciciovan, s-a născut la data de 
25.05.1965, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1987; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1994. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 01.04.1990, pentru parohia 
Lelești, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat 
până la data de 01.03.1992, când a fost transferat în parohia 
Mănășturel, protopopiatul Dej, jud. Cluj. Din 25.05.2001, a fost 
transferat la parohia Gherla I, protopopiatul Gherla, jud. Cluj. 

Date biografi ce: Pr. Vasile Săsărman, s-a născut la data de 
21.01.1950, în localiatea Măluț, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1971; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1975. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 20.08.1971, pentru parohia Ciceu Poieni, protopopiatul 
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Becelan, jud. Bistrița-Năsăud. În cadrul protopopiatului Gherla, 
jud. Cluj, a fost transferat ulterior, după cum urmează: la data de 
01.12.1975, la parohia Mintiu Gherlii; din data de 01.12.1993, la 
parohia Gherla II; iar din data de 01.02.2001, la parohia Gherla I. 

20. Parohia Gherla II, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită între anii 1987-1996; pictură în 
frescă, executată de pictorul Ioan Botiș, în anul 1996; cu un 
număr de 3000 credincioși; preot paroh Mircea Dinu Bidian; 
preot slujitor Nicolae Muntean.

Date biografi ce: Pr. Mircea Dinu Bidian, s-a născut la data 
de 27.06.1976, în localitatea Mociu, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Energetic-Cluj-Napoca, promoția 1994;  
Facultatea de Electronică și Telecomunicații-Cluj- 

Napoca, promoția 1995;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1999; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2000;  
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2008. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 26.09.2010, pentru parohia 
Codor, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat până la 
data de 30.05.2018, când a fost transferat la parohia Gherla II, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj.

Date biografi ce: Pr. Nicolae Muntean, s-a născut la data de 
04.11.1990, mun. Comănești, jud. Bacău. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2009; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2013; 
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Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2015;  
Doctorand al Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din  

cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă - Cluj-Napoca. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 27.10.2013, pentru parohia Cutca, protopopiatul Gherla, 
jud. Cluj, unde a activat până la data de 30.05.2018, când a fost 
transferat la parohia Gherla II, în cadrul aceluiași protopopiat. 

21. Parohia Gherla III, biserica având hramurile „Sfânta 
Treime” și „Sfi nții Martiri Brâncoveni”; construită între anii 
1993-2010; cu un număr de 2900 credincioși; preot paroh Paul 
Iulian Isip; preot slujitor Alexandru Farcaș. 

Date biografi ce: Pr. Paul Iulian Isip, s-a născut la data de 
25.07.1983, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2003; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2007; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2009;  
Doctorand al Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din  

cadrul aceleiași facultăți, specializarea „Spiritualitate Ortodoxă”. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 07.01.2007, pentru parohia Băița, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.10.2016, când a fost transferat la parohia Gherla III, în cadrul 
aceluiași protopopiat. Începând cu data de 01.04.2012, a fost 
numit protopop al protopopiatului Gherla, jud. Cluj.

Date biografi ce: Pr. Alexandru Farcaș, s-a născut la data 
de 09.06.1953, în localitatea Mintiul Gherli, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Curtea de Argeș,  

promoția 1977; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 1994. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Emilian Birdaș al Alba 
Iuliei, în data de 18.09.1977, pentru parohia Deag, protopopiatul 
Luduș, jud. Mureș, unde a activat până la data de 01.10.1981, 
când a fost transferat la parohia Pădureni, protopopiatul Dej, 
jud. Cluj. Din data de 01.11.1988, a fost transferat la parohia 
Codor, în cadrul aceluiași protopopiat. Cu data de 01.07.2010, 
a fost transferat la parohia Gherla III, protopopiatul Gherla, jud. 
Cluj. 

22. Parohia Gherla IV, biserica având hramurile „Sânta 
Cuvioasă Parascheva”, „Sfântul Mucenic Mina” și „Toți Sfi nții 
Români”; construită între anii 2004-2008; pictură în frescă, 
executată de pictorii Alexandru Stanciu și Bogdan Stanciu, în 
anul 2017; cu un număr de 800 credincioși; preot paroh Petru 
Ovidiu Băgăcian. 

Paraclisul cu hramurile „Sfi nții Martiri Brâncoveni” și 
„Nașterea Maicii Domnului”; construit în anul 2002; pictură în 
tempera, executată de pictorul Gabriela Rusu, în anul 2002.

Paraclisul cu hramurile „Buna Vestire” și „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construit în anul 2001; pictură în tempera, executată 
de pictorul Claudiu Coldea, în anul 2001.

Paraclisul cu hramurile „Sfi nții Apostoli Petru și Pavel” și 
„Sfi nții Părinți Ioachim și Ana”; construit în anul 2004, pictură 
în frescă, executată de pictorul Alexandru Săsărman, în anul 
2004.

Paraclisul cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 
„Sfânta Teofana” și „Sfântul Porfi rie”; construit în anul 2017, 
pictură în frescă, executată de pictorul Cristian Apetrei, în anul 
2018. 

Date biografi ce: Pr. Petru Ovidiu Băgăcian, s-a născut la 
data de 05.11.1974, în mun. Gherla, jud. Cluj. 
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1995; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1999;
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia,  

promoția 2009; 
Doctorat - în cadrul aceleiași facultăți, obținut în anul  

2015. 
Hirotonit preot misionar de către IPS Arhiepiscop 

Bartolomeu, în data de 15.08.2000, pentru protopopiatul Gherla, 
unde a activat până la data de 01.08.2001, când a fost transferat la 
parohia Gherla IV, în cadrul aceluiași protopopiat.

23. Parohia Ghirolt, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1969-1977; pictură 
în tempera, executată de pictorul Artemie Popa, ieromonah la 
Mănăstirea Nicula; cu un număr de 220 credincioși; preot paroh 
Radu Gavrea. 

Date biografi ce: Pr. Radu Gavrea, s-a născut la data de 
24.10.1966, în mun. Arad, jud. Arad. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1991; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 21.10.1991, pentru parohia Ghirolt, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj. 

24. Parohia Hășdate, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1973; pictură 
în tempera, între anii 1972-1973; cu un număr de 89 credincioși; 
preot paroh Florin Constantin Dobocan. 
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Date biografi ce: Pr. Florin Constantin Dobocan, s-a 
născut la data de 14.05.1983, în mun. Zalău, jud. Sălaj. 

Studii: 
Colegiul „Voievodul Gelu” din Zalău, promoția 2002;  
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor  

din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2006; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2007; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2013; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2015;  
Doctorat - Facultatea de Științe Economice și Gestiunea  

Afacerilor din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca, cu titlul „Satisfacția 
credincioșilor în Biserica Ortodoxă Română”, obținut în anul 
2017. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
06.05.2016, pentru parohia Hășdate, protopopiatul Gherla, jud. 
Cluj. Din data de 01.08.2011, funcționează ca revizor contabil, în 
cadrul centrului eparhial al Arhiepiscopiei Clujului.

25. Parohia Iclod, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită între anii 1958-1960; pictură în tempera, 
executată de pictorul Vasile Cosma, în anul 1992; cu un număr 
de 1350 credincioși; preot paroh Nicu-Claudiu Herinean.

Date biografi ce: Pr. Nicu-Claudiu Herinean, s-a născut la 
data de 20.06.1984, în mun. Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2004;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2008; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2009.  

Hirotonit de de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 07.10.2007, pentru parohia Dumbrăvița, 
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protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până 
la data de 17.08.2014, când a fost transferat în parohia Iclod, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj.

26. Parohia Iclozel, având hramul bisericii: „Sfântul Ioan 
Botezătorul”; construită în anul 1988; pictură în tempera, 
executată de pictorul Mihai Gabor, între anii 1989-1990; biserică 
din lemn cu hramul „Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril”; 
construită în anul 1845; cu un număr de 228 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh Marian Vasile Mărginean. 

Filia Silivaș, având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli Petru 
și Pavel”; construită în anul 1978; pictură în tempera, executată 
de pictorul Aurel Mureșan, în anul 1982. 

Date biografi ce: Pr. Marian Vasile Mărginean, s-a născut 
la data de 03.12.1977, în mun. Gherla, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Industrial CFR din Cluj-Napoca, promoția 1996;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2000; 
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  

U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2003. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 01.06.2001, pentru parohia Iclozel, protopopiatul Gherla, 
jud. Cluj. 

27. Parohia Livada, având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli 
Petru și Pavel”; construită între anii 1866-1868; pictură în frescă, 
executată de pictorul Virgil Palade din Galați, între anii 1994-1996; 
cu un număr de 450 credincioși; preot paroh Lucian Jurcan. 

Date biografi ce: Pr. Lucian Jurcan, s-a născut la data de 
11.09.1971, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul Industrial Nr. 1 din Bistrița, promoția 1988;  
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Facultatea de Teologie Ortodoxă  din cadrul U.B.B. Cluj-
Napoca, promoția 1997. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 01.12.1996, pentru parohia Cubleșul 
Someșan, protopopiatul Gherla, jud. Cluj, unde a activat până 
în data de 01.06.2000, când a fost transferat la parohia Diviciorii 
Mari cu fi lia Sânmărtin, din același protopopiat. Cu data de 
01.07.2000, a fost transferat la parohia Livada, protopopiat 
Gherla, jud. Cluj. 

28. Parohia Lujerdiu, având hramul bisericii: „Nașterea 
Maicii Domnului”; construită între anii 2005-2018; pictură 
în tempera, executată de pictorul Gabriel Solomon; biserica 
monument istoric, având hramul „Sfi nții Arhangheli Mihail și 
Gavril”; construită în anul 1598; cu un număr de 278 credincioși; 
preot paroh Cornel Baciu.

Date biografi ce: Pr. Cornel Baciu, s-a născut la data de 
22.06.1984, în mun. Mediaș, jud. Sibiu. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2003; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2007; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2008.  

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 02.02.2009, pentru parohia Lujerdiu, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj. 

29. Parohia Luna de Jos, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1927-1928; 
pictură executată de pictorul Iuliu Ernest Iuhasz; cu un număr 
de 350 credincioși; preot paroh Lucian Grin Vaida.

Date biografi ce: Pr. Lucian Grin Vaida, s-a născut la data 
de 25.10.1970, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
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Studii: 
Liceul „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca, promoția  

1989; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 15.10.1995, pentru parohia Luna de Jos, protopopiatul 
Gherla, jud. Cluj.

30. Parohia Măhal, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1928; pictură 
în frescă, executată de pictorul Constantin Bumbu, în anul 
1985; cu un număr de 85 credincioși, împreună cu fi lia; preot 
paroh Viorel Suciu.

Filia Diviciorii Mici, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1913; pictură 
executată de pictorul Walosnay Wilhellm.

Date biografi ce: Pr. Viorel Suciu, s-a născut la data de 
28.08.1975, în mun. Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul „Petru Rareș” din Beclean, promoția 1993;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1998; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2000.  

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, la data de 10.05.2002, pentru parohia Măhal cu fi lia 
Diviciorii Mici, protopopiatul Gherla, jud. Cluj. 

31. Parohia Mintiul Gherlii, având hramul bisericii: „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită între 
anii 1850-1852; restaurată între anii 1985-1986; cu pictură 
executată de către pictorul Sandu Ignat din București; cu un 
număr de 1235 credincioși; preot paroh Marius Alexandru 
Ormenișan. 
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Date biografi ce: Pr. Marius Alexandru Ormenișan, s-a 
născut la data de 10.01.1987, în mun. Târgu Mureș, jud. Mureș. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, promoția  

2007; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2011;
Facultatea de Drept „Universitatea 1 Decembrie 1918”  

din Alba Iulia, promoția 2011;
Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  

U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2015.
Hirotonit diacon de către Preasfi nțitul Episcop Lucian, 

Episcopul Caransebeșului, în data de 20.04.2009, pentru parohia 
Reșița - „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș”, protopopiatul Reșița, 
jud. Caraș Severin, și preot de către IPS Mitropolit Andrei, 
în data de 16.04.2011, pentru parohia Petrești cu fi lia Salatiu, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj, unde a activat până în data de 
01.08.2017, când a fost transferat în parohia Mintiu Gherli, în 
cadrul aceluiași protopopiat. 

32. Parohia Năsal, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1804; pictură 
pe pânză; cu un număr de 160 credincioși; preot paroh Grigore 
Bolbos.

Date biografi ce: Pr. Grigore Bolbos, s-a născut la data de 
01.05.1981, în localitatea Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Baia Mare, promoția  

2000; 
Facultatea de Litere din Baia Mare, specializarea - asistență  

socială; promoția 2005; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2015; 
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Master - Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea,  
promoția 2011. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
21.05.2015, preot pentru parohia Năsal, protopopiatul Gherla, 
jud. Cluj.

33. Parohia Nicula, având hramul bisericii: „Sfânta 
Cuvioasă Paraschiva”; construită între anii 1956-1973; pictură 
în tempera, executată de pictorul Sandu Ignat, în anul 1973; cu 
un număr de 351 credincioși; preot paroh Marcel Gheberta. 

Date biografi ce: Pr. Marcel Gheberta, s-a născut la data de 
23.04.1982, în mun. Chișinău, Republica Modova. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Justinian Patriarhul” din  

Câmpulung Muscel, promoția 2002; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, promoția  

2006; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2008.  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
09.10.2011, pentru parohia Nicula, protopopiatul Gherla, jud. 
Cluj. 

34. Parohia Orman, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1862-1866; 
pictură în tempera, executată de pictorul Constantin Bumbu , 
în anul 1994; cu un număr de 225 credincioși; preot paroh Liviu 
Retegan. 

Date biografi ce: Pr. Liviu Retegan, s-a născut la data de 
14.05.1974, în localitatea Petru Rareș, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1995; 
Fac ultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 2006. 
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 14.10.1995, pentru pentru parohia 
Orman, protopopiatul Gherla, jud. Cluj. 

35. Parohia Pădureni, având hramul bisericii: „Sfânta 
Treime”, construită între anii 1929-1930, restaurată capital între 
anii 1993-1994; cu pictura executată de către pictorul Spiridon 
Leca Gâtu din Dej; cu un număr de 40 credincioși; preot misionar 
Nicolae Grecu. 

Date biografi ce: Pr. Nicolae Grecu, s-a născut la data de 
02.01.1987, în mun. Târgu Mureș, jud. Mureș. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2007; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2011;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2013.  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
01.01.2017, pentru parohia Pădureni, protopopiatul Gherla, jud. 
Cluj. 

36. Parohia Pâglișa, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihai și Gavril”; construită în anul 1926; cu pictură 
executată de către pictorul Constantin Bumbu, în anul 1985; cu 
un număr de 60 credincioși; preot paroh Ioan Vaida. 

Date biografi ce: Pr. Ioan Vaida, s-a născut la data de 
07.01.1952, în localitatea Sărata, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox Special din Curtea de Argeș,  

promoția 1974. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 06.10.1974, pentru parohia Pâglișa, protopopiatul 
Gherla, jud. Cluj. 
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37. Parohia Petrești, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1903; pictură 
în tempera, executată de pictorul Horea Indolean, între anii 
2003-2005; cu un număr de 383 credincioși, împreună cu fi lia; 
preot paroh Petru Iloaie. 

Filia Salatiu, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1908-1912; cu pictură 
executată de pictorul Vasile Mocan, între anii 2008-2009.

Date biografi ce: Pr. Petru Iloaie, s-a născut la data de 
31.03.1984, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul Tehnologic din Feldru, promoția 2004;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2015; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2017.  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
06.08.2017, pentru parohia Petrești cu fi lia Salatiu, protopopiatul 
Gherla, jud. Cluj. 

38. Parohia Sâmboieni, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Apostoli Petru și Pavel”; construită între anii 1981-1982; pictură 
în frescă, executată de pictorul Ilie Căpușe, în anul 1983; cu un 
număr de 140 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Andrei 
Budălăcean.

Filia Târgușor, având hramul bisericii: „Nașterea Sfântului 
Ioan Botezătorul”; construită între anii 1981-1982; pictură în 
tempera, executată de pictorul Constantin Bumbu, în anul 
1984.

Date biografi ce: Pr. Andrei Budălăcean, s-a născut la data 
de 18.11.1990, în mun. Brașov, jud. Brașov. 

Studii: 
Seminarul Teologic „Dumitru Stăniloae” din Brașov,  

promoția 2009; 



474

Facul tatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din 
Sibiu, promoția 2013; 

Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2015.  
Hirotonit de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

18.09.2016, pentru parohia Sâmboieni cu fi lia Târgușor, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj.

39. Parohia Sântejude, având hramul bisericii: „Nașterea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1968-1976; pictură în 
tempera, executată de pictorul Vasile Hudici, în anul 1977; cu 
un număr de 180 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh 
Paul-Florin Runcan.

Filia Sântejude Vale, având hramul bisericii: „Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită între anii 
1938-1940; pictură în tempera, executată de pictorul Gheorghe 
Croitoru; biserică din lemn cu hramul „Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită în anul 1701; pictură 
în tempera, executată de pictorul Gavril Pop.

Date biografi ce: Pr. Paul-Florin Runcan, s-a născut la data 
de 18.09.1975, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Grup Școlar Industrial din Bistrița, promoția 2002;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Pitești, promoția  

2007; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2010. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 15.03.2009, pentru parohia Sântejude cu 
fi lia Sântejude Vale, protopopiatul Gherla, jud. Cluj. 

40. Parohia Sântioana, având hramul bisericii: „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită în 
anul 1980; pictură în tempera, executată de pictorul Ilie Cosma, 
în anul 1995; cu un număr de 412 credincioși, împreună cu fi lia; 
preot paroh Vasile Pop.
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Filia Cesari, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1937; pictură în tempera, 
executată de pictorul Ioan Mureșan în anul 2000.

Date biografi ce: Pr. Vasile Pop, s-a născut la data de 
04.04.1954, în mun. Gherla, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1980; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1994. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 08.10.1980, pentru parohia Diviciorii Mari cu fi lia 
Sânmărtin, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat până la 
data de 03.01.1983, când a fost transferat în parohia Sântioana, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj. 

41. Parohia Șator, având hramul bisericii: „Sfântul Proroc 
Ilie Tezviteanul”; construită între anii 2004-2011; pictură în 
tempera, executată de către pictorii Alexandru Săsărman și 
Gabriel Solomon, între anii 2011-2012; cu un număr de 60 
credincioși; preot paroh Raul-Ioan Glodean.

Date biografi ce: Pr. Raul-Ioan Glodean, s-a născut la data 
de 10.06.1993, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Tehnologic „Someș” din Dej, promoția 2008;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2018.  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data 
data de 11.03.2018, pentru parohia Șator, protopopiatul Gherla, 
jud. Cluj. 

42. Parohia Sic, având hramul bisericii din lemn: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1907; biserica 
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de zid cu hramul „Sfântul Ioan Gură de Aur”; construită în anul 
1760; renovată în anul 2016; pictură executată de pictorul Teo 
Peter; cu un număr de 53 credincioși; preot paroh Vasile Turi. 

Date biografi ce: Pr. Vasile Turi, s-a născut la data de 
17.06.1977, în mun. Dej, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” din Dej,  

promoția 1995; 
Facultatea de Litere din cadrul Universității de Nord din  

Baia Mare, promoția 2003; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2015. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

19.02.2017, pentru parohia Sic, protopopiatul Gherla, jud. Cluj.

43. Parohia Stoiana, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1812; pictură 
în ulei, executată de pictorul Ioan Titus Petruse, în anul 1982; 
cu un număr de 140 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh 
Izidor Daniel Cuc. 

Filia Morău, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1890; pictură în frescă, 
executată de pictorul Ioan Titus Petruse, în anul 1983.

Date biografi ce: Pr. Izidor Daniel Cuc, s-a născut la data 
de 05.09.1975, în mun. Gherla, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1996; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2006. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 24.05.1998, pentru parohia Stoiana, cu 
fi lia Morău, protopopiatul Gherla, jud. Cluj. 



477

44. Parohia Sucutard, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită între anii 1891-1892; pictură în 
tempera, executată de preotul pictor bisericesc Octavian Dicu; 
cu un număr de 494 credincioși, împreună cu fi liile; preot paroh 
Grigore Moldovan.

Filia Lacu, având hramurile bisericii „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril” și „Cuvioasa Parascheva”; construită în anul 
1771.

Filia Puini, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1963-1964.

Filia Chiriș, având hramul bisericii: „Sfântul Proroc Ilie 
Tesviteanul”; construită între anii 1995-1997.

Date biografi ce: Pr. Grigore Moldovan, s-a născut la data 
de 31.08.1950, în localitatea Florești, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1973. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 23.08.1973, pentru parohia Sucutard, protopopiatul 
Gherla, jud. Cluj. 

45. Parohia Țaga, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihai și Gavril”; construită între anii 1903-1906; cu 
pictură executată de către pictorul Vasile Hudici; cu un număr 
de 600 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Gheorghe 
Abrudean. 

Filia Ghiolț, având hramul bisericii: „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”; construită între anii 2005-2016; cu pictură executată 
de preotul pictor bisericesc Damian Tuluc.

Date biografi ce: Pr. Gheorghe Abrudean, s-a născut la 
data de 20.12.1954, în localitatea Salatiu, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Te ologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

1974, 
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Institu tul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția 
1978. 

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 
în data de 31.07.1981, pentru parohia Măhal, protopopiatul 
Gherla, jud. Cluj, unde a activat până în data de 31.05.1982, când 
a fost transferat în parohia Țaga cu fi lia Ghiolț, în cadrul aceluiași 
protopopiat. 

46. Parohia Tiocu de Jos, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Apostoli Petru și Pavel”; construită între anii 1837-1839; pictură 
în tempera, executată de pictorul Emil Mihon; cu un număr de 
176 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Sorin Botiș. 

Filia Cornești, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1960-1963; pictură 
executată de pictorul Emanuel Bumb.

Date biografi ce: Pr. Sorin Botiș, s-a născut la data de 
01.03.1987, în mun. Dej, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2007; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2011; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2013.  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 
de 06.12.2016, pentru parohia Tiocu de Jos, cu fi lia Cornești, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj. 

 
47. Parohia Tiocu de Sus, având hramul bisericii: ,,Sfântul 

Ierarh Nicolae”; construită în anul 1895; pictură în vopsea 
acrilică, executată de pictorul Florin Olari, între anii 2015-2018; 
cu un număr de 85 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh 
Dumitru Mamolea. 

Filia Igriția, având hramul bisericii ,,Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1894-1897.
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Date biografi ce: Pr. Dumitru Mamolea, s-a născut la data 
de 01.12.1980, în localitatea Podlesnoe, raionul Iliboca, regiunea 
Cernăuți, Ucraina. 

Studii: 
Seminarul Teologic Liceal ,,Sfântul Vasile cel Mare” din  

Iași, promoția 2001. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 15.05.2005, pentru parohia Tiocu de Sus 
cu fi lia Igriția, protopopiatul Gherla, jud. Cluj. 

48. Parohia Tioltiur, având hramul bisericii: „Sfântul Proroc 
Ilie Tesviteanul”; construită între anii 1965-1969; cu pictură 
executată de pictorul Artemie Popa, ieromonah la Mănăstirea 
Nicula, între anii 1968-1969; cu un număr de 230 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh Octavian Vancea. 

Filia Bârlea, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită între anii 1936-1937.

Date biografi ce: Pr. Octavian Vancea, s-a născut la data de 
03.08.1976, în mun. Oradea, jud. Bihor. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2000. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

14.10.2014, pentru parohia Tioltiur cu fi lia Bârlea, protopopiatul 
Gherla, jud. Cluj.

Preoți misionari și de slujire caritativă din cadrul 
protopopiatului Gherla

1. Capela Spitalului Municipal Gherla, capela cu hramurile 
„Sfi nții Părinți Ioachim și Ana” și „Sfi nții Apostoli Petru și 
Pavel”; de la Căminul de Persoane Vârstnice Gherla; construită 
în anul 2003; capela cu hramul „Sfi nții Arhangheli Mihail și 
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Gavril”; la Spitalul Municipal Gherla; construită în anul 2002; 
preot misionar: Ioan-Nicolae Tabără-Cioloca.

Date biografi ce: Pr. Ioan-Nicolae Tabără-Cioloca, s-a 
născut la data de 02.04.1981, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-
Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2000;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2015.  

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Vasile Someșanul, în data de 26.02.2005, pentru postul de 
preot misionar la Spitalul Muncipal și la Căminul de Persoane 
Vârstnice Gherla, protopopiatul Gherla, jud. Cluj.
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PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN HUEDIN*

Protopop: Pr. Dan Lupuțan
Secretar: Pr. Dan Mihai Muntenu
Sediul: Huedin, str. Protopop Aurel Munteanu, nr. 23, 

jud. Cluj
Telefon: 026435.42.06; 
Web: www.protopopiatulhuedin.ro; 
e-mail: protohuedin@yahoo.com;

1. Parohia Agârbiciu, are două biserici: una din zid cu 
hramul: „Nașterea Maicii Domnului”; construcție începută în 
anul 1947; pictura a fost realizată de către pictorul Ionel Pașca; 
o alta din lemn, monument istoric, cu hramul „Sfânta Treime” 
și „Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril”; cu un număr de 420 
credincioși; preot paroh Vlad-Vasile Pop.

Date biografi ce: Pr. Vlad-Vasile Pop, s-a născut la data de 
26.04.1976, în orașul Gherla, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Baia Mare, promoţia  

1996; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoţia  

2000. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 04.03.2007, pentru parohia Agârbiciu, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

* Datele ne-au fost furnizate de către Ofi ciul Protopopesc Huedin.
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2. Parohia Aghireșu Fabrici, are două biserici: una de zid 
cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”; construcție 
începută în anul 1991; pictura a fost realizată în tempera de către 
pictorul bisericesc Cornel Bănică din Buzău; biserica din lemn, 
cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”; cu un număr de 1800 
credincioși; preot paroh Sebastian-Dumitru Șerban.

Date biografi ce: Pr. Sebastian-Dumitru Șerban, s-a născut 
la data de 26.10.1970, în localitatea Moreni, jud. Dâmboviţa. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1996; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoţia  

2002. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 01.09.1996, pentru parohia Cetatea 
Veche (Bolic), protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a activat 
până la data de 01.04.2002, când a fost transferat la parohia 
Milaș, protopopiatul Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, până la data 
de 01.08.2008. Cu aceeași dată a fost transferat la parohia Aghireș 
Fabrici, protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

3. Parohia Aghireșu Sat, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1883-1890; 
pictură în tehnica frescă executată de către pictorul Simion 
Hârtoagă din Agnita, care a renovat și iconostasul; biserica din 
lemn cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”; din anul 1870; cu un 
număr 530 credincioși; preot paroh Romel Todoran.

Date biografi ce: Pr. Romel Todoran, s-a născut la data de 
23.11.1952, în localitatea Vălișoara, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1973; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoţia  

1981. 
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Vasile Coman 
al Oradiei, în data de 07.07.1974, pentru parohia Creaca, 
protopopiatul Zalău, jud. Sălaj, unde a activat până la data 
de 01.05.1992, când a fost transferat la parohia Aghireșu, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

4. Parohia Bedeciu, având hramul bisericii: ,,Înălţarea 
Domnului”; monument istoric; construită în secolul al XV-
lea; pictura a fost realizată de pictorul Viorel Nimigeanu; cu 
un număr de 282 credincioși, împreună cu fi liile; preot paroh 
Stelian-Nicolae Neag.

Filia Ardeova, având hramul bisericii: ,,Înălţarea 
Domnului”; ridicată în anul 1927; pictura executată de pictorul 
Alexandru Botez, în anul 1948. 

Filia Dretea, având hramul bisericii: „Pogorârea Sfântului 
Duh”; zidită în anul 1992; pictură în tehnica mixtă executată de 
pictorul Paul Bătăiosu, în anul 2000. 

Date biografi ce: Pr. Stelian-Nicolae Neag, s-a născut la 
data de 14.03.1973, în orașul Huedin, jud. Cluj.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 1995. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 11.02.1996, pentru parohia Bedeciu, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

5. Parohia Beliș, având hramul bisericii: „Sfi nţii Apostoli 
Petru și Pavel”; construită în anul 1975; pictată în tehnica 
tempera grasa de către pictorul Iacob Varga din Cluj, în anul 
1984; cu un număr de 523 credincioși, împreună cu fi lia; preot 
paroh Cristian-Ilie Muntean.

Filia Bălcești, având hramul bisericii: „Sfi nţii Apostoli 
Petru și Pavel”; construită în anul 1936. 

Date biografi ce: Pr. Cristian-Ilie Muntean, s-a născut la 
data de 20.07.1977, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
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Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2001. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 15.08.2001, pentru parohia Ticu, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a activat până la data 
de 01.03.2009 când a fost transferat la parohia Beliș în cadrul 
aceluiași protopopiat.

6. Parohia Berindu, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită în perioada 1925-1927; pictată în 
tehnica frescă, de pictorii Ioan și Mariana Botiș din Cluj; biserica 
din lemn, monument istoric, cu hramul „Înălţarea Domnului” 
și „Sfi nţii Arhanghli Mihail și Gavril”; cu un număr de 290 
credincioși; preot paroh Ioan-Petru Pop.

Date biografi ce: Pr. Ioan-Petru Pop, s-a născut la data de 
02.06.1990, în mun. Satu-Mare, jud, Satu Mare. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Satu-Mare, promoţia  

2009; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2013. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

18.12.2016, pentru parohia Berindu, protopopiatul Huedin, jud. 
Cluj. 

7. Parohia Bociu, având hramul bisericii: „Sfântul Proroc 
Ilie Tesviteanul”; a fost construită între anii 2011-2012; icoanele 
iconostasului au fost realizate de către preotul Tudor Petrovici 
din Huedin; cu un număr de 47 credincioși; preot paroh Horea 
Șaitiș

Date biografi ce: Pr. Horea Șaitiș, s-a născut la data de 
31.01.1978, în orașul Huedin, jud. Cluj.
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1997; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoţia  

2002. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 20.07.2000, pentru parohia Spitalul 
Huedin, protopopiatul Huedin, jud. Cluj. Începând cu data 
de 15.08.2010, i-a fost încredințată și administrarea parohiei 
misionare Bociu.

8. Parohia Bologa, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1924-
1932; pictura a fost realizată de către pictorul bisericesc Viorel 
Nimigeanu, în anul 1999; cu un număr de 511 credincioși; preot 
paroh Florin Nicoară.

Date biografi ce: Pr. Florin Nicoară, s-a născut la data de 
11.03.1974, în mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoţia  

1996. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 10.01.1997, pentru parohia Bologa, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

9. Parohia Brăișoru, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1928-1929; pictată în 
tehnica tempera - acril, de către familia de pictori Vasile și Dana 
Mocan; cu un număr de 50 credincioși; preot paroh Ovidiu-
Cristian Coman.

Date biografi ce: Pr. Ovidiu-Cristian Coman, s-a născut la 
data de 06.01.1987, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2007; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2011. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

20.03.2016, pentru parohia Brăișoru, protopopiatul Huedin, jud. 
Cluj.

10. Parohia Bucea, având hramul bisericii: „Sfi nţii Trei 
Ierarhi”; construită între anii 1954-1980; pictura a fost realizată 
de către familia de pictori Petru și Cora Zamfi ra Botezatu, 
în perioada 1980-1982; biserica veche din lemn având hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”; monument istoric; construită 
în anul 1791; cu un număr de 600 credincioși; preot paroh 
Mircea Dejeu.

Date biografi ce: Pr. Mircea Dejeu, s-a născut la data de 
02.02.1953, în localitatea Săcuieu, jud. Cluj. 

Studii: 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoţia  

1978. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 26.05.1980, pentru parohia Bucea, protopopiatul 
Huedin, jud. Cluj.

11. Parohia Buteni, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1938-1943; cu 
un număr de 43 credincioși; preot paroh Dan-Mihai Muntean.

Date biografi ce: Pr. Dan-Mihai Muntean, s-a născut la 
data de 06.05.1990, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2009; 
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F acultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-
Napoca, promoţia 2013. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
05.04.2015, pentru parohia Buteni, protopopiatul Huedin, jud. 
Cluj.

12. Parohia Călata, având hramul bisericii: „Sfânta Treime”; 
construită în anul 1815; pictura executată de către pictorul Paul 
Bătăiosu din Huedin; cu un număr de 308 credincioși, împreună 
cu fi lia; preot paroh Vasile Rednic.

Filia Domoș, având hramul bisericii: „Sfi nţii Apostoli 
Petru și Pavel”.

Date biografi ce: Pr. Vasile Rednic, s-a născut la data de 
07.10.1970, în localitatea Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureș.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1994; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2002. 
Hirotonit diacon de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 

în data de 11.12.1994, și preot de către Preasfi nțitul Episcop-
vicar Irineu Bistrițeanul, în data de 14.12.1994, pentru parohia 
Călata, protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

13. Parohia Călățele, având hramul bisericii: „Înălţarea 
Domnului”; a fost construită între anii 1933-1934; pictată 
în tehnica tempera grasă de către pictorul Nicolae Hență din 
Grumăzești; cu un număr de 801 credincioși, împreună cu fi lia; 
preot paroh Aurel Șaitiș.

Filia Călățele-Pădure, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; este construită din lemn de stejar; strămutată 
din localitatea Blăjenii de Jos, com. Sigmir, jud. Bistrița-Năsăud, 
în anul 1972; pictura a fost realizată în tehnica tempera de către 
pictorul Dumitru Mureșan. 
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Date biografi ce: Pr. Aurel Șaitiș, s-a născut la data de 
23.08.1955, în localitatea Bedeciu, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1977; 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din București, promoţia  

1994. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 11.08.1977, pentru parohia Dealu Mare, protopopiatul 
Huedin, jud. Cluj, unde a activat până la data de 01.11.1989, când 
a fost transferat la parohia Viile, protopopiatul Medgidia, jud. 
Constanţa. Din data de 01.11.1994, a fost transferat la parohia 
Călăţele, protopopiatul Huedin, jud. Cluj. 

14. Parohia Căpușu Mic, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită între anii 1925-1930; pictată în 
tehnică frescă de către pictorul Liviu Bumbu din Dej, între anii 
2011-2012; cu un număr de 440 credincioși, împreună cu fi liile; 
preot paroh Dumitru Rodilă.

Filia Căpușu Mare, având hramul bisericii: „Înălțarea 
Sfi ntei Cruci”; construită între anii 1935-1937; 

Filia Straja, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în prima jumătate a secolului 
XVIII; monument istoric; pictură executată de zugravul 
Dumitru Ispas din Gilău.

Date biografi ce: Pr. Dumitru Rodilă, s-a născut la data de 
28.10.1958, în localitatea Ciceu-Giurgești, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1980; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 1994. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
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Iustinian Maramureșanul, în data de 17.04.1983, pentru parohia 
Muntele Băișorii, protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat 
până la data de 01.08.1996, când a fost transferat la parohia 
Căpușu Mic, protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

15. Parohia Cetatea Veche-Bolic, având hramul bisericii: 
„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”; construită în anul 1995; 
pictura a fost realizată de către pictorul Alexandru Crișan; cu un 
număr de 160 credincioși; preot paroh Th eodor Sava.

Date biografi ce: Pr. Th eodor Sava, s-a născut la data de 
31.01.1979, în orașul Medgidia, jud. Constanța.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Neamţ, promoţia 1999;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2005. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 08.11.2007, pentru parohia Crăiești, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.10.2008, când a fost transferat la parohia Cetatea Veche 
(Bolic), protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

16. Parohia Ciucea, având hramul bisericii: ,,Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; piatra de temelie a fost pusă în 
1891; pictată în tehnica tempera de către pictorul Ioan Aron; 
cu un număr de 890 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh 
Gheorghe Brișan.

Filia Calea-Lată, având hramul bisericii: ,,Sfântul Ierarh 
Nicolae”; piatra de temelie a fost pusă în anul 2010. 

Date biografi ce: Pr. Gheorghe Brișan, s-a născut la data de 
21.04.1964, în localitatea Călăţele, jud. Cluj.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 1994. 
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Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 
în data de 27.08.1994, pentru parohia Ciuleni, protopopiatul 
Huedin, jud. Cluj, unde a activat până la data de 01.10.2004, 
când a fost transferat la parohia Ciucea, din cadrul aceluiași 
protopopiat.

17. Parohia Ciuleni, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; nu se știe anul construcţiei; cu un număr de 
117 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Ion Iuga. 

Filia Scrind Frăsinet, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhanghel Mihail și Gavril”; zidită în anul 1934; pictura 
executată de pictorul Ion Răuţ din Turnu-Severin, în perioada 
anilor 1978-1981.

Date biografi ce: Pr. Ion Iuga, s-a născut la data de 
18.08.1958, în localitatea Săliștea de Sus, jud. Maramureș. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2000. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 08.09.2000, pentru parohia Buteni, protopopiatul Huedin, 
jud. Cluj, unde a activat până la data de 01.11.2004, când a fost 
transferat la parohia Ciuleni, în cadrul aceluiași protopopiat.

18. Parohia Cornești, are două biserici: biserica având 
hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” și biserica cu hramurile 
„Adormirea Maicii Domnului” și „Nașterea Sfântului Proroc 
Ioan Botezătorul”; biserica de zid, cu hramul „Sfântul Ierarh 
Nicolae” a fost construită în anul 1970; a fost pictată în tempera 
grasă de către pictorul Ioan Mureșan. La data de 24.06.2010, s-a 
pus piatra de temelie a noii biserici, ctitor fi ind părintele Dănuţ-
Gheorghe Pintea; cu un număr de 110 credincioși; preot paroh 
Dănuţ-Gheorghe Pintea.

Date biografi ce: Pr. Dănuţ-Gheorghe Pintea, s-a născut la 
data de 24.07.1958, în localitatea Cornești, jud. Cluj. 
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Studii: 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoţia  

1983. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 14.09.1984, pentru 
parohia Chintelnic, protopopiatul Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, 
unde a activat până la data de 01.10.1994, când a fost transferat 
la parohia Cornești, protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

19. Parohia Dângăul Mic, având hramul bisericii: 
„Bunavestire”; construită între anii 2000-2008; pictura 
executată de către pictorul Ioan Mureșan din Cluj-Napoca, în 
anul 2006; biserica veche din lemn având hramul „Pogorârea 
Sfântului Duh”; datează din secolul al XVIII-lea; cu un număr 
de 395 credincioși, împreună cu fi liile; preot paroh Mihai-Ionel 
Gocan.

Filia Dângău Mare, având hramul bisericii: „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”; datează din 1864; fără pictură; biserica cu 
hramul „Învierea Domnului”; a fost construită între anii 1990-
2004; fără pictură.

Filia Mărcești, având hramul bisericii: „Adormirea Maicii 
Domnului”; construită în anul 1948; pictura a fost realizată de 
către pictorul Ioan Mureșan, între anii 1986-1987, în tehnica 
tempera.

Filia Bălcești, având hramul bisericii: „Înălţarea Sfi ntei 
Cruci”; construită în anul 1757 în localitatea Mănăstireni și a 
fost cumpărată în anul 1931, de către credincioșii localităţii 
Bălcești; fără pictură. 

Date biografi ce: Pr. Mihai-Ionel Gocan, s-a născut la data 
de 21.03.1959, în localitatea Berindu, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1979; 
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Institutul Teo logic de grad Universitar din Sibiu, promoţia 
1984. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Iustinian Maramureșanul, în data de 18.07.1984, pentru parohia 
Dângău Mic, protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

20. Parohia Dealu Mare, având hramul bisericii: „Soborul 
Sfântului Ioan Botezătorul”; construită între 1933-1937; 
pictură în tehnica tempera, executată de către pictorul Tiberiu 
Mihon, în anul 1988; cu un număr de 315 credincioși, împreună 
cu fi liile; preot paroh Bogdan Cociș.

Filia Cristești, având hramul bisericii: „Pogorârea Duhului 
Sfânt”; a fost ridicată între anii 1969-1971; pictura a fost realizată 
în tehnica a-secco. 

Filia Lăpuștești, având hramul bisericii: „Sfântului Mare 
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; a fost ridicată în anul 
1954; pictură executată de către pictorul Ioan Mureșan din Cluj-
Napoca, în anul 1999. 

Date biografi ce: Pr. Bogdan Cociș, s-a născut la data de 
20.03.1986, în mun. Cluj-Napoca. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2006. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 20.03.2011 pe seama parohiei Dealu Mare 
cu fi liile Cristești și Lăpuștești, protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

 
21. Parohia Finciu, având hramul bisericii: „Înălţarea 

Domnului”; în anul 1937 s-a început ridicarea unei biserici 
de zid, în locul celei de lemn mutate în Finciu-Pădure; pictură 
pe bolta din centrul bisericii; cu un număr de 257 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh Pr. Sandro-Vicenţiu Vamoș.

Filia Dealul-Negru, având hramul bisericii: „Înălţarea 
Domnului”; a fost ridicată în anul 1937. 
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Date biografi ce: Pr. Sandro-Vicenţiu Vamoș, s-a născut la 
data de 03.08.1975, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul - Grup Școlar „Aurel Vlaicu”, promoția 2003; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2010
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2017.  

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Vasile Someșanul, în data de 12.12.2010, pentru parohia Finciu, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

22. Parohia Gîrbău, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; a fost construită între anii 1991-
2004; pictura este executată de pictorul Paul Bătaiosu; biserica 
din lemn cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”; 
monument istoric; cu un număr de 510 credincioși, împreună 
cu fi lia; preot paroh Ioan Bodea.

Filia Macău, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; se presupune că a fost construită în jurul anului 
1700; în anul 1976 s-a slujit pentru ultima dată în această biserică; 
în anul 1988 s-a încercat o lucrare de reparaţie nefi nalizată din 
lipsă de fonduri și cu timpul bisericuţa s-a deteriorat până s-a 
prăbușit. 

Date biografi ce: Pr. Ioan Bodea, s-a născut la data de 
14.09.1954, în localitatea Mărișel, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1980; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 1993. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 12.11.1980, pentru parohia 
Brăișoru, protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a activat până la 
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data de 01.10.1986, când a fost transferat la parohia Gârbău, în 
cadrul aceluiași protopopiat.

23. Parohia Hodișu, având hramul bisericii: „Înălțarea 
Sfi ntei Cruci”; a fost zidită între anii 1934-1936; pictură executată 
de către pictorul Vasile Pascu din Focșani împreună cu un grup 
de monahi și monahii, între anii 1966-1967; cu un număr de 235 
credincioși; preot paroh Narcis-Ioan Rus Pașcu.

Date biografi ce: Pr. Narcis-Ioan Rus Pașcu, s-a născut la 
data de 20.08.1970, în localitatea Uriu, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Baia Mare, promoţia  

1997. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 28.03.1999, pentru parohia Tranișu, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
17.12.2017, când a fost transferat la parohia Hodișu, în cadrul 
aceluiași protopopiat.

24. Parohiile Huedin I și Huedin III, cu biserică comună, 
având hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”; această biserică mai este 
denumită și „Catedrala Moţilor”; este ctitoria protopopului 
martir al Huedinului, Aurel Munteanu; a fost construită între 
anii 1921-1934; este cea mai veche biserică ortodoxă din Huedin; 
sfi nţirea bisericii a avut loc în 14.10.1934, cu o participare 
impresionantă de români, fi ind ofi ciată de Episcopul Nicolae 
Ivan al Clujului și de Episcopul armatei Ioan Stroia; pictura a 
fost realizată în tehnica tempera de pictorul Viorel Nimigeanu; 
ultima restaurare a avut loc în anul 2013, an în care s-a și resfi nţit 
biserica de către IPS Mitropolit Andrei; cele două parohii 
numără împreună 2250 credincioși; preoți parohi Ioan Morcan 
și Dan-Ionuţ Lupuţan.

Date biografi ce: Pr. Ioan Morcan, s-a născut la data de 
20.02.1955, în orașul Huedin, jud. Cluj.
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Studii: 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoţia  

1979. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 14.10.1979, pentru parohia Bologa, protopopiatul 
Huedin, jud. Cluj, unde a activat până la data de 01.03.1992, 
când a fost transferat la parohia Huedin I, în cadrul aceluiași 
protopopiat.

Date biografi ce: Pr. Dan-Ionuţ Lupuţan, s-a născut la data 
de 02.07.1989, în mun. Bistriţa, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2008; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2012;
Master în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2015.  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 
de 22.05.2011, pentru parohia Brăișoru, protopopiatul Huedin, 
jud. Cluj, unde a activat până la data de 01.02.2016 când a fost 
transferat la parohia Huedin II, în cadrul aceluiași protopopiat. 
Din data de 01.09.2016, este transferat la parohia Huedin III. 
Cu data de 01.09.2016 a fost numit protopop al protopopiatului 
Huedin.

25. Parohia Huedin II, având hramul bisericii: din lemn 
„Sfânta Treime”; construită în anul 1910; pictură executată de 
către pictorul Paul Bătăiosu; cu un număr de 900 credincioși; 
preot paroh Tudor-Alexandru Petrovici.

Date biografi ce: Pr. Tudor-Alexandru Petrovici, s-a născut 
la data de 05.07.1982, în orașul Huedin, jud. Cluj.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2005. 
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Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 
de 28.04.2013, pentru parohia Păniceni, protopopiatul Huedin, 
jud. Cluj, unde a activat până la data de 01.09.2016, când a fost 
transferat la parohia Huedin II, în cadrul aceluiași protopopiat.

26. Parohia Măguri, având hramul bisericii din lemn: 
„Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril”; a fost ridicată în jurul 
anului 1700; biserica din zid cu hramul „Sfânta Treime”; a fost 
construită în anul 2004; pictura este realizată de către pictorul 
Florin Olari din Cluj-Napoca; cu un număr de 675 credincioși; 
preot paroh Mihai Pânzaru.

Date biografi ce: Pr. Mihai Pânzaru, s-a născut la data de 
14.04.1978, în mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1997; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2010. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 11.10.1997, pentru parohia Râșca de Sus, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
10.03.2002, când a fost transferat la parohia Măguri, în cadrul 
aceluiași protopopiat.

27. Parohia Măguri-Răcatău, având hramul bisericii: 
„Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril”; în anul 1961 un credincios 
cu numele Dranda Gavril a donat imobilul unei mori din lemn 
de forma dreptunghiulară la care s-a atașat în faţă un turn central; 
pictura în ulei a fost realizată de către pictorii Ungureanu și 
Constantinescu între anii 1980-1982; cu un număr de 760 
credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Dorinel Așchilean.

Filia Tălieni, având hramul bisericii: „Adormirea Maicii 
Domnului”; a fost construită în anul 1825, de către un grup de 
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muncitori italieni care lucrau la exploatarea forestieră din zonă, 
pe locul în care au găsit un bulgăre mare de gheaţă care, nu se 
topise, în ciuda faptului că era deja luna august; pictura este în 
ulei realizată de către pictorii Ungureanu și Constantinescu, 
între anii 1987-1988.

Date biografi ce: Pr. Dorinel Așchilean, s-a născut la data 
de 22.05.1969, în localitatea Așchileu, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1994; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 31.05.1992, pentru parohia Măguri-
Răcătău, protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

28. Parohia Mănăstireni, având hramul bisericii: „Înălţarea 
Domnului”; construită între anii 1925-1927; pictura a fost 
realizată de către fraţii pictori Eugen și Eremia Profeta, în anul 
1932; cu un număr de 236 credincioși, împreună cu fi lia; preot 
paroh Ionuţ Sdrăbău.

 Filia Bica, având hramul bisericii: „Înălţarea Domnului”; 
monument istoric; datată în anul 1674; pictura în ulei pe pânză, 
executată înainte de anul 1770.

Date biografi ce: Pr. Ionuţ Sdrăbău, s-a născut la data de 
10.06.1994, în mun. Bistriţa, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2013; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2017. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

25.12.2017, pentru parohia Mănăstireni, protopopiatul Huedin, 
jud. Cluj.
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29. Parohia Mănășturul Românesc, având hramul bisericii: 
„Sfi nţii Arhangheli Mihail și Gavril”; piatra de temelie a fost 
pusă în anul 1934; pictura este realizată în frescă, executată în 
anul 1956; cu un număr de 100 credincioși, împreună cu fi lia; 
preot paroh Florin Sâmpelean.

Filia Văleni, având hramul bisericii: „Înălţarea Domnului”; 
punerea pietrei de temelie în anul 1931; pictura este realizată în 
anul 1982.

Date biografi ce: Pr. Florin Sâmpelean, s-a născut la data 
de 22.10.1975, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1995; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2005;
Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca,  

promoția 2010. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 

în data de 01.09.1996, pentru parohia Plaiuri, protopopiatul 
Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 01.11.2001 când 
a fost transferat la parohia Mănășturu Românesc, protopopiatul 
Huedin, jud. Cluj.

30. Parohia Mărgău, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; a fost zidită între anii 1804-1810; 
monument istoric; pictura a fost realizată în tehnica frescă de 
pictorul Paul Bătăiosu, între anii 1995-1997; cu un număr de 
316 credincioși; preot paroh Pavel-Cătălin Condrea.

Date biografi ce: Pr. Pavel-Cătălin Condrea, s-a născut la 
data de 28.06.1969, în localitatea Covasna, jud. Covasna.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1993; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoţia 1997. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 22.03.1999, pentru parohia Mărgău, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

31. Parohia Mărișel, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; zidită în anul 1934; pictura a 
fost realizată în tempera de către pictorul Simion Hârtoagă din 
Agnita; cu un număr de 1390 credincioși, împreună cu fi lia; 
preot paroh Ioan Mocean.

Filia Rusăști, având hramul bisericii: „Intrarea în Biserică 
a Maicii Domnului”; zidită în anul 1906; pictura este realizată în 
tempera de către Vasile Cosma din Cluj. 

Date biografi ce: Pr. Ioan Mocean, s-a născut la data de 
08.02.1969, în localitatea Cătina, jud. Cluj.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 1994. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 15.04.1995, pentru parohia Hodișu, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
12.01.2011, când a fost transferat la parohia Mărișel în cadrul 
aceluiași protopopiat.

32. Parohia Mihăiești având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; piatra de temelie a fost pusă în anul 
1862; pictura executată de către pictorul Pancrațiu Chioreanu; 
cu un număr de 120 credincioși; preot paroh Aurel Duca.

Date biografi ce: Pr. Aurel Duca, s-a născut la data de 
30.08.1989, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
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Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  
2008; 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoţia 2012;

Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2014.  
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 23.12.2018, pentru parohia Mihăiești, protopopiatul Huedin, 
jud. Cluj.

33. Parohia Morlaca, având hramul bisericii: „Sfânta Treime”; 
zidită din piatră între anii 1837-1838; pictură executată de către 
pictorul bisericesc Alexandru Crișan din Cluj-Napoca; cu un 
număr de 495 credincioși; preot paroh Florin Șomlea-Nechita.

Date biografi ce: Pr. Florin Șomlea-Nechita, s-a născut la 
data de 19.03.1987, în orașul Câmpia Turzii, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2007; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2011. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei și Preasfi nțitul 

Episcop Petroniu Florea Sălăjanul, în data de 07.12.2014, pentru 
parohia Morlaca, protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

34. Parohia Muntele Rece, având hramul bisericii: 
,,Pogorarea Sfântului Duh”; construcție încheiată în anul 1999; 
a doua biserică a parohiei poartă hramul „Sfi nţii Apostoli Petru 
și Pavel”; este situată pe muntele Dobrini; a fost construită între 
anii 1998-1999; cu un număr de 900 credincioși, împreună cu 
fi lia; preot paroh Ioan Ţermure.

Filia Mâțești, având hramul bisericii: „Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construcție începută în 
anul 1976. 
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Date biografi ce: Pr. Ioan Ţermure, s-a născut la data de 
25.05.1984, în orașul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Zalău, promoţia 2003;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2007. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 05.06.2008, pentru parohia Muntele Rece, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

35. Parohia Nadășu, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită din lemn în anul 1720; 
pictura realizată de pictorul Traian Boboș, despre care se știe că 
a fost epitrop în perioada imediat următoare ridicării bisericii; 
cu un număr de 210 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh 
Ioan Căienar.

Filia Nearșova, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită în anul 1923; la exterior biserica a fost 
restaurată complet în vara anului 2014. 

Date biografi ce: Pr. Ioan Căienar, s-a născut la data de 
24.09.1990, în orașul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2009; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2013. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

07.08.2016, pentru parohia Nadăș, protopopiatul Huedin, jud. 
Cluj.

36. Parohia Nădășelu, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; a fost ridicată între anii 1954-
1959; pictură realizată de către pictorul Ioan Mureșan din Cluj-
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Napoca; biserica veche din piatră sfi nțită în anul 1813; cu un 
număr de 217 credincioși; preot paroh Ciprian-Ioan Marc.

Date biografi ce: Pr. Ciprian-Ioan Marc, s-a născut la data 
de 06.07.1977, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1996; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2000. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 31.05.2004, pentru parohia Nădășel, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

37. Parohia Negreni, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în perioada 1846-
1856; pictura realizată de către pictorul George Dragu și soţia, 
între anii 1993-1996; cu un număr de 1300 credincioși; preot 
paroh Nicolae Marian Văcariu.

Date biografi ce: Pr. Nicolae Marian Văcariu, s-a născut la 
data de 16.08.1986, în orașul Câmpia Turzii, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2007; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, promoţia  

2011. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 23.10.2011, pentru parohia Nadăș, protopopiatul Huedin, 
jud. Cluj, unde a activat până la data de 01.08.2016, când a fost 
transferat la parohia Negreni, în cadrul aceluiași protopopiat.

 
38. Parohia Păniceni, având hramul bisericii: „Sfi nții 

Arhangheli Mihail și Gavril”; construită din lemn în anul 
1730; pictată de pictorul Dimitrie Ispas din Gilău; biserică din 
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zid, având hramurile bisericii „Sfi nții Arhangheli Mihail și 
Gavril” și „Sfi nţii Împăraţi Constantin și Elena”; construită 
între anii 1992-1997; pictura este realizată în tehnica frescă, de 
către pictorul Paul Bătăiosu din Huedin; cu un număr de 235 
credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Ștefan Tătaru.

Filia Dumbrava, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; s-a construit în urma unei donaţii făcută de 
reprezentanţii Regelui Ferdinand între anii 1923-1925; pictură 
în tehnica tempera. 

Date biografi ce: Pr. Ștefan Tătaru, s-a născut la data de 
26.12.1991, în orașul Vatra Dornei, jud. Suceava. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Constanţa, promoţia  

2006; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoţia  

2014. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 14.09.2016, pentru parohia Păniceni, protopopiatul Huedin, 
jud. Cluj. 

39. Parohia Poiana-Horea, având hramul bisericii: 
„Sfântul Ioan Botezătorul”; construită în anul 1927; pictura a 
fost realizată de către pictorul Ioan Mureșan din Cluj-Napoca, 
între anii 2000-2002; cu un număr de 360 credincioși, împreună 
cu fi lia; preot paroh Păunel-Ioan Petran.

Filia Giurcuţa de Sus, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; conform tradiţiei orale, a fost construită la 
începutul secolului al XIX-lea; pictură realizată între anii 1970-
1973; iconostasul a fost adus de la biserica din localitatea Poiana 
Horea în anul 1964.

Date biografi ce: Pr. Păunel-Ioan Petran, s-a născut la data 
de 05.07.1972, în orașul Jibou, jud. Sălaj. 
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1994; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2015.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul în anul 1992, pe seama parohiei Poiana Horea, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj. 

40. Parohia Poieni, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1892; pictată 
de către pictorul Paul Bătăiosu din Huedin, între anii 1998-1999; 
cu un număr de 787 credincioși; preot paroh Marius-Cosmin 
Copaciu.

Date biografi ce: Pr. Marius-Cosmin Copaciu, s-a născut 
la data de 01.06.1976, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 1998. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 04.07.1999, pentru parohia Poieni, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

41. Parohia Răchiţele, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; pictură executată de către pictorul 
Ioan Barna din Maramureș, în anul 1989; cu un număr de 672 
credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Teodor Boc.

Filia Dealu’Botii, având hramul bisericii: „Nașterea 
Sfântului Ioan Botezătorul”; construită din lemn de brad, în 
anul 2003; pictura iconostasului a fost executată de către pictorița 
Doina Savu din Cluj-Napoca. 

Date biografi ce: Pr. Teodor Boc, s-a născut la data de 
06.04.1953, în localitatea Răchiţele, jud. Cluj.
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Studii: 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoţia  

1980. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 08.11.1980, pentru parohia 
Buteni, protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a activat până la 
data de 01.12.1991 când a fost transferat la parohia Răchiţele în 
cadrul aceluiași protopopiat.

42. Parohia Râșca Onicești, având hramul bisericii: „Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe”; pictată de către Iosif Dragotă; cu un 
număr de 300 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Eugen-
Cristian Mărcuș.

Filia Pleș.
Date biografi ce: Pr. Eugen-Cristian Mărcuș, s-a născut la 

data de 24.09.1985, în orașul Huedin, jud. Cluj. 
Studii: 

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  
2005; 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoţia 2009. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 
de 30.11.2011, pentru parohia Râșca-Onicești, protopopiatul 
Huedin, jud. Cluj.

43. Parohia Râșca de Sus, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; a fost ridicat între anii 1907-1911; 
pictură murală executată de către pictorul Iosif Dragotă; cu un 
număr de 352 credincioși; preot paroh Marius-Benone Blaga.

Date biografi ce: Pr. Marius-Benone Blaga, s-a născut la 
data de 25.03.1974, în localitatea Dealu-Mare, jud. Cluj.

 Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoţia  

2005. 
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Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 
data de 05.02.2006, pentru parohia Râșca de Sus, protopopiatul 
Huedin, jud. Cluj.

44. Parohia Rogojel, având hramul bisericii: „Sfânta 
Treime”; construită între anii 1832-1836; pictată de către 
pictorul Florin Olari între anii 2013-2014; cu un număr de 530 
credincioși; preot paroh Florin Mereu.

Date biografi ce: Pr. Florin Mereu, s-a născut la data de 
28.03.1990, în orașul Huedin, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2009; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2013 . 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

06.01.2015, pentru parohia Rogojel, protopopiatul Huedin, jud. 
Cluj.

45. Parohia Săcuieu, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; a fost construită în anul 1825; cu 
un număr de 221 credincioși; preot paroh Valentin-Ionică Pop.

Date biografi ce: Pr. Valentin-Ionică Pop, s-a născut la data 
de 02.08.1979, în localitatea Aghireșu, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1999; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoţia  

2003. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în anul 2004 pentru parohia Săcuieu, protopopiatul 
Huedin, jud. Cluj.



507

46. Parohia Sâncraiu, având hramul bisericii: „Pogorârea 
Duhului Sfânt”; construită în anul 1930; cu un număr de 140 
credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Dănuţ Călătean.

Filia Alunișu, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; a fost zidită între anii 1880-1884.

Date biografi ce: Pr. Dănuţ Călătean, s-a născut la data de 
29.03.1969, în localitatea Bonţida, jud. Cluj. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoţia  

2002. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în anul 2002, pentru parohia Sâncraiu, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

47. Parohia Sânpaul, având hramul bisericii: „Schimbarea 
la Faţă”; construită în anul 1990; pictată de către pictorii Mihai 
Bănică și Marin Cioranu; biserica din lemn, monument istoric, 
având hramul „Sfânta Treime”; datată în anul 1722; cu un număr 
de 539 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Liviu Borșa.

Filia Sumurducu, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; datată în anul 1715. 

Date biografi ce: Pr. Liviu Borșa, s-a născut la data de 
13.04.1956, în localitatea Hida, jud. Sălaj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1977; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoţia  

1983. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Vasile Coman al 

Oradiei, în data de 17.12.1979, pentru parohia Maramureșanulleu, 
protopopiatul Marghita, jud. Bihor, unde a activat până la 
data de 15.04.1993, când a fost transferat la parohia Sânpaul, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj.
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48. Parohia Someșul Cald, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Trei Ierarhi”; piatra de temelie a fost pusă la data de 28.05.2000; 
pictată de pictorul P. Ungureanu; cu un număr de 58 credincioși; 
preot paroh Cosmin-Adrian Bucșa.

Date biografi ce: Pr. Cosmin-Adrian Bucșa, s-a născut la 
data de 05.05.1987, în mun. Bistriţa, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2007; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2011. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 13.03.2016, pentru parohia Someșul Cald, protopopiatul 
Huedin, jud. Cluj.

49. Parohia Someșul Rece, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; a fost construită între anii 1931-1932; pictată în 
tehnica tempera grasă, de fraţii Eugen și Eremia Profeta, între 
anii 1935-1936; în perioada 2009-2010 biserica a fost repictată 
în tehnica „fresco”, de către echipa preotului pictor bisericesc 
Damian Tuluc; cu un număr de 850 credincioși; preot paroh 
Ștefăniţă Eleft eriu.

Date biografi ce: Pr. Ștefăniţă Eleft eriu, s-a născut la data 
de 15.11.1980, în mun. Bistriţa, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2000; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoţia  

2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 04.12.2005, pentru parohia Berchieșu, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.12.2012 când a fost transferat la parohia Someșu Rece, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj.
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50. Parohia Șardu, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; a fost ridicată între anii 1980-1986; pictura a fost 
realizată de către pictorul Ioan Mureșan; biserica veche din 
lemn având hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”; datată 
la anul 1752; cu un număr de 410 credincioși; preot paroh Virgil-
Valentin Șerban.

Date biografi ce: Pr. Virgil-Valentin Șerban, s-a născut la 
data de 05.05.1976, în localitatea Șardu, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1995; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 1999. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 30.11.2001, pentru parohia Șardu, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

51. Parohia Ticu, având hramul bisericii: „Sfi nţii Apostoli 
Petru și Pavel”; a fost construită din lemn, pe temelie de piatră 
în anul 1641; pictată în anul 1827 pe pânză lipită pe lemn; cu 
un număr de 143 credincioși, împreună cu fi liile; preot paroh 
Marius Moldovan.

Filia Ticu Colonie, având hramul bisericii „Sfânta 
Muceniţă Varvara”; a fost adusă din satul Tămașa, jud. Sălaj, în 
anul 1935, de câtre proprietarii minelor de cărbuni din familia 
Manoilescu; pictura a fost realizată de către zugravul de biserici 
Ursu Braina. 

Filia Arghișu, având hramul bisericii: „Întâmpinarea 
Domnului”; a fost construită în anul 1938; pictată în perioada 
2011-2015. 

Date biografi ce: Pr. Marius Moldovan, s-a născut la data 
de 09.11.1967, în orașul Dej, jud. Cluj.
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Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2008. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 09.05.2009, pentru parohia Ticu, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

52. Parohia Tranișu, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; a fost construită în anul 1850; 
cu un număr de 350 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh 
Adrian Laza.

Filia Lunca Vișagului, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1931; pictura 
a fost executată de pictorul Petru Crăciun din Huedin; a fost 
renovată la exterior prin anii 1954 și 1964 de către maistrul zidar 
Ioan Miclea din Ciucea. 

Date biografi ce: Pr. Adrian Laza, s-a născut la data de 
30.01.1971, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2016. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

30.01.2018, pentru parohia Tranișu, protopopiatul Huedin, jud. 
Cluj.

53. Parohia Turea, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; a fost zidită în anul 1910; pictura 
a fost realizată de către pictorul Ioan Mureșan, în anul 1998; 
biserica de lemn, monument istoric, a fost mutată în anul 1909, 
la Muzeul Satului din București; cu un număr de 80 credincioși; 
preot paroh Ciprian-Gabriel Toșa.

Date biografi ce: Pr. Ciprian-Gabriel Toșa, s-a născut la 
data de 10.09.1976, în localitatea Dragu, jud Sălaj. 
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1996; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2000. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 15.06.1999, pentru parohia Turea, protopopiatul Huedin, 
jud. Cluj.

54. Parohia Valea Drăganului, având hramul bisericii: 
hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”; construită între anii 1972-
1982; pictura a fost realizată în tehnica tempera grasă de către 
pictorul Samoilă Cristea; cu un număr de 1650 credincioși; 
preot paroh Valentin Abrudan.

Date biografi ce: Pr. Valentin Abrudan, s-a născut la data 
de 29.07.1979, în orașul Huedin, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

1998; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoţia  

2002 . 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 02.02.2004, pentru parohia Vânători, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.12.2012, când a fost transferat la parohia Valea Drăganului, în 
cadrul aceluiași protopopiat.

55. Parohia Vânători, având hramul bisericii: „Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului”; a fost construită în anul 1912; 
pictura a fost realizată de către pictorul Eduard Popescu; cu un 
număr de 325 credincioși; preot paroh Radu Mureșan.

Date biografi ce: Pr. Radu Mureșan, s-a născut la data de 
21.05.1984, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.



512

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2007. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 13.12.2012, pentru parohia Vânători, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

56. Parohia Vișag, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1989; cu un 
număr de 230 credincioși; preot paroh Ioan-Vasile Apostol.

Date biografi ce: Pr. Ioan-Vasile Apostol, s-a născut la data 
de 04.03.1992, în mun. Bistriţa, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia  

2010; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoţia 2014. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

06.12.2015, pentru parohia Vișagu, protopopiatul Huedin, jud. 
Cluj.

Preoți misionari și de slujire caritativă din cadrul 
protopopiatului Huedin

1. Paraclisul Protopopiatului Huedin având hramul 
„Sfi nţii Trei Ierarhi”; situat în incinta sediului protopopiatului 
Huedin; a fost zidit între anii 1995-2005, în vremea arhipăstoririi 
IPS Arhiepiscop Bartolomeu, protopop al Huedinului fi ind 
Pr. Dorel Pușcaș; pictura a fost executată între anii 2007-2009, 
de preotul pictor bisericesc Damian Tuluc alături de fi ii săi; 
sfi nţirea a avut loc în data de 07.07.2012, fi ind ofi ciată de IPS 
Mitropolit Andrei; este administrat de părintele protopop Dan-
Ionuţ Lupuţan.
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PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN TURDA*

Protopop: Pr. Daniel Crișan
Secretar: Pr. Mircea Căbulea
Sediul: Turda, str. Gheorghe Lazăr nr. 25, jud. Cluj
Telefon: 026431.19.68 (birou); 0746/03.96.00. 
Web: www.protopopiatulortodoxturda.ro, 
e-mail: protopopiatulturda@yahoo.com

1. Parohia Agriș, având hramul bisericii „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”; construită între anii 1926-1929; cu pictură 
executată de către pictorul Adrian Dundev; cu un număr de 200 
credincioși; preot paroh Victor-Radu Varga. 

Date biografi ce: Pr. Victor-Radu Varga s-a născut la data 
de 02.05.1989, în mun. Turda jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

2008; 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

20.10.2011, pentru parohia Agriș, protopopiatul Turda, jud. Cluj. 

2. Parohia Aiton, având hramul bisericii „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 2004-2006; cu pictură 
executată de către pictorul Ovidiu Pușcașiu; cu un număr de 
110 credincioși; preot paroh Georgel Traian Andreica.

Date biografi ce: Pr. Georgel Traian Andreica s-a născut 
la data de 08.03.1978, în localitatea Șomcuta Mare, jud. 
Maramureș. 

* Datele ne-au fost furnizate de către Ofi ciul Protopopesc Turda.



514

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Baia Mare, promoția 

1997; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, promoția 2001. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data 12.06.2005, pentru parohia Aiton, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj. 

3. Parohia Berchieșu, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1991-2008; 
cu pictură executată de către pictorul Alexandru Săsărman; cu 
un număr de 337 credincioși; preot paroh Vasile-Florin Negru.

Date biografi ce: Pr. Vasile-Florin Negru s-a născut la data 
de 29.09.1896, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

2006; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 2010.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

16.12.2012, pentru parohia Berchieșu, protopopiatul Turda, jud. 
Cluj.

4. Parohia Băișoara, având hramul bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1991-2001; cu pictură 
executată de către pictorul Horea Indolean; cu un număr de 496 
credincioși; preot paroh Daniel Bucur.

Date biografi ce: Pr. Daniel Bucur s-a născut la data de 
28.02.1963, în localitatea Iara, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

1986; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 1994. 
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Iustinian Maramureșanul, în data de 06.08.1987, pentru 
parohia Cubleșul Someșan, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde 
a activat până la data de 30.04.1992, când a fost transferat la 
parohia Muntele Băișorii, protopopiatul Turda, jud. Cluj. Din 
data de 31.12.1996, a fost transferat la parohia Băișoara, în cadrul 
aceluiași protopopiat.

5. Parohia Bogata, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1986-2005; 
cu pictură executată de către pictorul Radu Mureșan; cu un 
număr de 523 credincioși; preot paroh Mircea Căbulea.

Date biografi ce: Pr. Mircea Căbulea s-a născut la data de 
18.11.1968, în mun. Turda jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Industrial „Mihai Viteazul” din Turda, promoția 

1987; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 1999; 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 23.02.1997, pentru parohia Iuriu de Câmpie, protopopiatul 
Cluj I, jud. Cluj, unde a activat până la data de 28.02.2001, când a 
fost transferat la parohia Bogata, protopopiatul Turda, jud. Cluj.

6. Parohia Boian, biserica veche cu hramul „Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită în anul 
1966; cu pictură; biserica nouă cu hramul „Sfântul Proroc 
Ilie Tesviteanul”; construită între anii 2010-2017; cu pictură 
executată de către pictorul Lucian Tuluc; cu un număr de 1010 
credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Viorel-Vasile Feșnic.

Filia Hodăi Boian, fără biserică. 
Date biografi ce: Pr. Viorel-Vasile Feșnic s-a născut la data 

de 24.07.1968, în mun. Turda jud. Cluj.
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 Studii: 
Liceul Industrial Nr. 5 Cluj-Napoca, promoția 1987; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 1996. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 22.10.1995, pentru parohia Ticu, protopopiatul Huedin, 
jud. Cluj, unde a activat până la data de 05.09.2000, când a fost 
transferat la parohia Boian, protopopiatul Turda, jud. Cluj.

7. Parohia Bolduț, având hramul bisericii „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită între anii 1974-1976; cu pictură executată 
de către pictorul Iacob Varga; cu un număr de 453 credincioși, 
împreună cu fi liile; preot paroh Adrian Eugen Moldovan.

Filia Valea lui Cati, fără biserică. 
Filia Stârcu, fără biserică. 
Date biografi ce: Pr. Adrian Eugen Moldovan s-a născut la 

data de 15.04.1979, în mun. Dej jud. Cluj.
 Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Baia Mare, promoția 

1998; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 2002. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 18.04.2004, pentru parohia Bolduț, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj. 

8. Parohia Buru, având hramul bisericii „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1855; fără pictură; cu un 
număr de 157 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Radu 
Aurel Miclăuș.

Filia Lungești, având hramul bisericii „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”; constuită [ n anul 1741, [ n localiatea 
Sălciua de Sus și strămutată aici [ n anul 1907; fără pictură.
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Date biografi ce: Pr. Radu Aurel Miclăuș s-a născut la data 
de 31.08.1979, în mun. Turda jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

1998; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 2003.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 30.01.2011, pentru parohia Buru, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj.

9. Parohia Cacova Ierii, având hramul bisericii „Înălțarea 
Domnului”; construită între anii 1850-1852; cu pictură executată 
de către pictorul Constantin Bârleanu; cu un număr de 323 
credincioși; preot paroh Vasile Arion.

Date biografi ce: Pr. Vasile Arion s-a născut la data de 
17.03.1957, în satul Agriș, com. Iara, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Craiova, promoția 1979;
Institutul Teologic Ortodox de grad Universitar București, 

promoția 1984. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop Damaschin 

Severineanul, în data de 21.07.1985, pentru parohia Piscul Nou, 
protopopiatul Băilești, jud. Dolj, arhiepiscopia Craiovei, unde a 
activat până la data de 15.06.1986, când a fost transferat la parohia 
Șutu, protopopiatul Turda, jud. Cluj. Din data de 01.02.1992, a 
fost transferat la parohia Bădeni, în cadrul aceluiași protopopiat, 
unde a activat până la data de 01.07.1992 când a fost transferat la 
parohia Cacova Ierii, același protopopiat.

 
10. Parohia Călărași, având hramul bisericii „Sfântul Mare 

Mucenic Gheorghe”; construită între anii 1925-1929; cu pictură; 
cu un număr de 414 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh 
Cristian Mihai Cînța.
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Filia Călărași Gară, având hramul bisericii „Buna Vestire”; 
construită între anii 1980-1983; cu pictură executată de către 
pictorul Iacob Varga. 

Date biografi ce: Pr. Cristian Mihai Cînța s-a născut la data 
de 12.10.1973, în mun. Baia-Mare jud. Maramureș. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

1994; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 24.03.1994, pentru parohia Cubleșu 
Someșan, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat până la 
data de 01.10.1996 când a fost transferat la parohia Ciubanca, 
în cadrul aceluiași protopopiat. Din data de 01.04.2004, a fost 
transferat la parohia Călărași, protopopiatul Turda, jud. Cluj. 

11. Parohia Ceanu Mare, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1891; cu pictură 
executată de către pictorul Constantin Bumbu; cu un număr de 
1058 credincioși, împreună cu fi liile; preot paroh Vasile Tarța.

Filia Ciurgău, fără biserică.
Filia Dosul Napului, fără biserică.
Filia Ștrucut, fără biserică.
Filia Fânațe, fără biserică.
Date biografi ce: Pr. Vasile Tarța s-a născut la data de 

17.07.1976, în mun. Dej, jud. Cluj. 
Studii: 
Liceul „Andrei Mureșanu” din Dej, promoția 1994; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 1998. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 17.05.1998, pentru parohia 
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Ceaba, protopopiatul Gherla, jud. Cluj, unde a activat până la 
data de 01.06.2005, când a fost transferat la parohia Ceanu Mare, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj.

12. Parohia Ceanu Mic, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1890; cu pictură 
executată de către pictorii Petru Tegla și Vasile Mocan; cu un 
număr de 268 credincioși; preot paroh Ioan Puiu.

Date biografi ce: Pr. Puiu Ioan s-a născut la data de 
31.08.1980, în localitatea Șieuț, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca promoția 

2000; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 14.01.2007, pentru parohia Ceanu Mic, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj.

13. Parohia Cheia, având hramul bisericii „Buna Vestire”; 
construită între anii 1925-1927; cu pictură executată de către 
pictorul Ioan Mureșan; cu un număr de 350 credincioși; preot 
paroh Ioan Țărmure.

Date biografi ce: Pr. Ioan Țărmure s-a născut la data de 
21.04.1981, în orașul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca promoția 

2001; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 2005.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 15.04.2007, pentru parohia Cheia, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj.
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14. Parohia Câmpia Turzii I, având hramul bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului”; construită între anii 1910-1912; 
cu pictură executată de către pictorul Dumitru D. Irimescu; cu 
un număr de 1070 credincioși; preot paroh Daniel Crișan, preot 
slujitor Virgil Cerceș.

Date biografi ce: Pr. Daniel Crișan s-a născut la data de 
25.04.1962, în localitatea Săndulești, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

1984; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 1993. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 22.04.1985, pentru parohia 
Hodișu, protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a activat până 
la data de 01.03.1995, când a fost transferat la parohia Ceanu-
Mare, protopopiatul Turda, jud. Cluj. Din data de 01.10.2005 
a fost transferat la parohia Câmpia Turzii I, în cadrul aceluiași 
protopopiat. Începând cu data de 01.10.2004, a fost numit 
protopop al protopopiatului Turda.

Date biografi ce: Pr. Virgil Cerceș s-a născut la data de 
10.11.1969, în localitatea Cătina, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Nr. 2 din Cluj-Napoca, promoția 1988; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 1997.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în data 

de 23.11.1997, pentru parohia Suatu, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj, 
unde a activat până la data de 12.09.1998, când a fost transferat la 
parohia Câmpia Turzii I, protopopiatul Turda, jud. Cluj.

15. Parohia Câmpia Turzii II, având hramul bisericii 
„Învierea Domnului”; construită între anii 1943-1951; cu 
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pictură executată de către pictorul Coriolan Munteanu; cu un 
număr de 1832 credincioși; preot paroh Sebastian Ioan Zăhan, 
preot slujitor Aurelian Cherecheș.

Date biografi ce: Pr. Sebastian Ioan Zăhan s-a născut la 
data de 19.08.1976, în mun. Turda, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

1999; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția 

2003. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 01.04.2000, pentru parohia Aiton, protopopiatul Turda, 
jud. Cluj, unde a activat până la data de 01.05.2004 când a fost 
transferat ca preot misionar cu atribuții pe lângă Liga Tineretului 
Creștin Ortodox Turda. Din data de 01.02.2018, a fost transferat 
la parohia Câmpia Turzii II, în cadrul aceluiași protopopiat.

Date biografi ce: Pr. Aurelian Cherecheș s-a născut la data 
de 06.09.1972, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

1994; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 1998; 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 06.12.1998, pentru parohia Urca, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.05.2013, când a fost transferat la parohia Câmpia Turzii II, în 
cadrul aceluiași protopopiat.

16. Parohia Câmpia Turzii III, având hramul bisericii 
„Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 
1928-1930; cu pictură executată de către pictorul Iacob Varga; 
cu un număr de 2300 credincioși; preot paroh Vasile Rus, preot 
îmbisericit Constantin Alin Mazăre.
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Date biografi ce: Pr. Vasile Rus s-a născut la data de 
06.05.1952, în localitatea Manic, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

1974; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția 

1978. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 10.05.1974, pentru parohia 
Pădureni, protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la 
data de 01.03.1977, când a fost transferat la parohia Cămărașu, 
în cadrul aceluiași protopopiat. Din data de 01.07.1983, a fost 
transferat la parohia Ceanu Mare, în cadrul aceluiași protopopiat, 
unde a activat până la data de 15.01.1995, când a fost transferat la 
parohia Câmpia Turzii III, același protopopiat.

Date biografi ce: Pr. Constantin Alin Mazăre s-a născut la 
data de 01.11.1972, în mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1994; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1999. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Andrei al Alba 

Iuliei, în data de 13.07.1996, pentru parohia Inoc, protopopiatul 
Aiud, jud. Alba, unde a activat până la data de 01.06.2000, 
când a fost transferat la Centrul de plasament Câmpia Turzii, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj. Din data de 01.01.2006, a fost 
transferat ca preot misionar la Centrul de Plasament și îmbisericit 
la parohia Câmpia Turzii III, în cadrul aceluiași protopopiat.

17. Parohia Câmpia Turzii IV, având hramul bisericii 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”; construită între anii 1994-
2011; cu pictură executată de către pictorul Dimitrie Bănică; cu 
un număr de 921 credincioși; preot paroh Ioan Morar.
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Date biografi ce: Pr. Ioan Morar s-a născut la data de 
18.07.1959, în satul Podeni, comuna Moldovenești, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1979; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1983. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 28.08.1983, pentru parohia 
Aiton, protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data 
de 01.01.1993, când a fost transferat la parohia Câmpia Turzii IV, 
în cadrul aceluiași protopopiat.

18. Parohia Câmpia Turzii V, având hramul bisericii 
„Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”; construită între anii 2010-
2017; cu pictură executată de către pictorul Romeo Păvăloaia; 
cu un număr de 850 credincioși; preot paroh Simion Felvinți.

Date biografi ce: Pr. Simion Felvinți s-a născut la data de 
19.08.1951, în localitatea Ceanu-Mare, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Teoretic din Câmpia Turzii, promoția 1974; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1978. 
Hirotonit diacon și apoi preot de către Preasfi nțitul 

Episcop-vicar Iustinian Maramureșanul, după cum urmează: 
diacon la data de 25.11.1978, și preot în data 26.11.1978, pentru 
parohia Tureni, protopopiatul Turda, jud. Cluj. În cadrul aceluiași 
protopopiat a fost transferat după cum urmează: din data de 
01.10.1981, la parohia Urca; din data de 01.11.1998, la parohia 
Câmpia Turzii V.

19. Parohia Comșești, având hramul bisericii „Pogorârea 
Sfântului Duh”; construită între anii 2010-2017; cu pictură 
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executată de către pictorul Ovidiu Florian Pușcașiu; cu un 
număr de 342 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Ioan 
Dănuț Rad.

Filia Mărtinești, având hramul bisericii „Schimbarea la 
Față”; construită între anii 1976-1983; cu pictură executată de 
către pictorul Ovidiu Florian Pușcașiu. 

Date biografi ce: Pr. Ioan Dănuț Rad s-a născut la data de 
22.03.1973, în mun. Turda, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1995; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1999. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 

în data de 15.03.1998, pentru parohia Comșești, protopopiatul 
Turda, jud. Cluj.

20. Parohia Copăceni, având hramul bisericii „Nașterea 
Sfântului Ioan Botezătorul”; construită între anii 1935-1937; 
cu pictură executată de către pictorul Mihai Alecu; cu un număr 
de 954 credincioși; preot paroh Vasile Bucur.

Date biografi ce: Pr.Vasile Bucur s-a născut la data de 
19.02.1955, în localitatea Berchieșu, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Teoretic Mociu, promoția 1973;  
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1979. 
Hirotonit diacon în data 20.10.1979, și apoi preot în data 

21.10.1979, de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Iustinian 
Maramureșanul, pentru parohia Iuriu de Câmpie, protopopiatul 
Cluj, jud. Cluj, unde a activat până la data de 31.05.1992, când 
a fost transferat la parohia Copăceni, protopopiatul Turda, jud. 
Cluj.



525

21. Parohia Cornești, având hramul bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1882-1887; cu pictură 
executată de către pictorul Ștefan Liviu Florian; cu un număr de 
177 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Iuliu Bocan.

Filia Pietroasa, având hramul bisericii „Pogorârea Duhului 
Sfânt”; construită în anul 1853; renovată capital în anul 2017; cu 
pictură executată de către pictorul Ștefan Liviu Florian.

Date biografi ce: Pr. Iuliu Bocan s-a născut la data de 
26.05.1956, în satul Mașca, comuna Iara, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1980. 
Hirotonit diacon în data 12.11.1980, și apoi preot în data 

13.11.1980, de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Iustinian 
Maramureșanul, pentru parohia Cornești, protopopiatul Turda, 
jud. Cluj.

 
22. Parohia Crăiești, având hramul bisericii „Adormirea 

Maicii Domnului”; construită între anii 1927-1931; cu pictură 
executată de către pictorul Coriolan Muntean; cu un număr de 
113 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Cristian Ioan 
Baciu.

Filia Măgura Ierii, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1753; pictor 
necunoscut.

Date biografi ce: Pr. Cristian Ioan Baciu s-a născut la data 
de 15.09.1975, în mun. Cluj-Napoca jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1995;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1999;
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2008.
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Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 
data de 23.01.2000, pentru parohia Vălișoara, protopopiatul Cluj 
I, jud. Cluj, unde a activat până la data de 17.08.2008, când a fost 
transferat la parohia Crăiești, protopopiatul Turda, jud. Cluj.

23. Parohia Crișeni, biserica având hramul „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; monument UNESCO; construită 
în anul 1791; cu pictură pe pânză executată de către pictor anonim; 
biserica nouă, din cărămidă, cu hramul „Sfi nții Apostoli Petru 
și Pavel”; construită între anii 2002-2016; cu pictură executată 
de către pictorul Lucian Tuluc; cu un număr de 390 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh Sorin Gheorghe Moldovan.

Filia Boteni, biserica veche, din lemn, cu hramul „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1924; cu pictură 
executată de către preotul pictor bisericesc Damian Tuluc; 
biserica nouă, din cărămidă, cu hramul „Pogorârea Sfântului 
Duh”; construită între anii 2012-2017; pictură executată de către 
pictorul Petru Butta.

Date biografi ce: Pr. Sorin Gheorghe Moldovan s-a născut 
la data de 17.02.1981, în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2000; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 13.03.2011, pentru parohia Crișeni, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj.

24. Parohia Deleni, având hramul bisericii „Nașterea 
Domnului”; construită în anul 1856; cu pictură executată de 
către pictorul C. Grosu; cu un număr de 180 credincioși; preot 
paroh Marius Gabriel Crișan.
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Date biografi ce: Pr. Marius Gabriel Crișan s-a născut la 
data de 19.07.1987, în mun. Brașov, jud. Brașov. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2007;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2011. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 14.09.2012, pentru parohia Deleni, protopopiatul Turda, jud. 
Cluj.

25. Parohia Frata, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1982-1997; 
cu pictură executată de către pictorul Pompei Ungureanu; cu 
un număr de 760 credincioși, împreună cu fi liile; preot paroh 
Cătălin Bucevschi.

Filia Răzoare, fără biserică.
Filia Pădurea Iacobeni, fără biserică.
Filia Oaș, fără biserică.
Filia Olariu, fără biserică.
Date biografi ce: Pr. Cătălin Bucevschi s-a născut la data 

de 20.05.1986, în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 
Studii: 

CColegiul Național din Iași promoția 2005; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2013. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 18.04.2012, pentru parohia Frata, protopopiatul Turda, jud. 
Cluj.

26. Parohia Gligorești, având hramul bisericii „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”; construită între 
anii 1901-1905; cu pictură executată de către pictorul Titus 
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Petruse; cu un număr de 320 credincioși; preot paroh Alin Bujor 
Fereșteanu.

Date biografi ce: Pr. Alin Bujor Fereșteanu s-a născut la 
data de 02.05.1989, în mun. Hunedoara, jud. Hunedoara. 

Studii: 
Liceul Teoretic „Petru Maior[  din Gherla, promoția  

2003; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2012. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

07.08.2013, pentru parohia Gligorești, protopopiatul Turda, jud. 
Cluj. 

27. Parohia Iacobeni, având hramul bisericii „Nașterea 
Maicii Domnului”; construită între anii 2007-2013; cu pictură 
executată de către pictorul Ovidiu Florian Pușcașiu; cu un 
număr de 287 credincioși; preot paroh Dan Lionte Maluș.

Date biografi ce: Pr. Dan Lionte Maluș s-a născut la data de 
20.04.1980, în mun. Botoșani, jud. Botoșani. 

Studii: 
Liceul Industrial „Electrocontact” din Botoșani, promoția  

1999; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2016. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

13.11.2016, pentru parohia Iacobeni, protopopiatul Turda, jud. 
Cluj.

28. Parohia Iara, având hramul bisericii „Adormirea Maicii 
Domnului”; construită între anii 1992-2006; cu pictură executată 
de către pictorul Marius Cioran; un număr de 730 credincioși; 
preot paroh Vasile Arion.

Date biografi ce: Pr. Vasile Arion s-a născut la data de 
01.03.1958, în localitatea Iara, jud. Cluj. 
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1980. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop Gherasim 

Râmniceanul, în data de 15.03.1981, pentru parohia Iancu-Jianu, 
protopopiatul Slatina, jud. Olt, eparhia Râmnicului, unde a activat 
până la data de 01.03.1989, când a fost transferat la parohia Cacova 
Ierii, protopopiatul Turda, jud. Cluj. Începând cu data de 01.04.1992, 
a fost transferat la parohia Iara, în cadrul aceluiași protopopiat. 

29. Parohia Livada, având hramul bisericii „Buna Vestire”; 
construcție începută în anul 2012; fără pictură; cu un număr de 
40 credincioși; preot paroh Remus Daniel Sîrb.

Date biografi ce: Pr. Remus Daniel Sîrb s-a născut la data 
de 08.07.1975, în mun. Turda jud. Cluj. 

Studii: 
Colegiul Tehnic din Turda, promoția 2000;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2006. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 12.05.2007, pentru parohia Agriș, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
31.08.2011, când a fost transferat la parohia Livada, în cadrul 
aceluiași protopopiat.

30. Parohia Luna, având hramul bisericii „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”; construită în anul 1891; cu pictură 
executată de către pictorul Ghiță Gheorghe; cu un număr de 
1850 credincioși; preot paroh Gabriel Dănuț Moldovan.

Date biografi ce: Pr. Gabriel Dănuț Moldovan s-a născut la 
data de 29.09.1980, în orașul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teo logic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

2000; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2005. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, în data de 10.09.2005, pentru parohia Bogata de 
Sus, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.11.2016, când a fost transferat la parohia Luna, protopopiatul 
Turda, jud. Cluj.

31. Parohia Luncani, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1795; fără 
pictură; cu un număr de 614 credincioși; preot paroh Vasile 
Lucian Adi.

Date biografi ce: Pr. Vasile Lucian Adi s-a născut la data de 
27.04.1972, în mun. Turda, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1994; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997. 
Hirotonit diacon în data 02.07.2000, și apoi preot în 

data 16.07.2000, de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, pentru parohia Luncani, protopopiatul Turda, jud. 
Cluj.

32. Parohia Mașca, având hramul bisericii „Sfânta Treime”; 
construită între anii 2000-2002; cu pictură executată de către 
pictorii Marian Furtună și Adrian Vertic; cu un număr de 145 
credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Adrian Mișca.

Filia Valea Vadului, având hramul bisericii „Sfi nții Apostoli 
Petru și Pavel”; construită între anii 1993-1996; cu pictură 
executată de către pictorul Ioan Mureșan.

Date biografi ce: Pr. Adrian Mișca s-a născut la data de 
23.03.1983, în mun. Turda, jud. Cluj. 
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2002; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, promoția  

2006. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 01.04.2006, pentru parohia Giula, 
protopopiatul Cluj I, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.10.2006, când a fost transferat la parohia Mașca, protopopiatul 
Turda, jud. Cluj.

33. Parohia Micești, având hramul bisericii „Pogorârea 
Sfântului Duh”; construită în anul 1793; cu pictură executată 
de către un pictor anonim; în curs de restaurare; cu un număr de 
209 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Aurel Cristea.

Filia Săliște, având hramul bisericii „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1754; pictor anonim.

Date biografi ce: Pr. Aurel Cristea s-a născut la data de 
23.11.1970, în localitatea Sânmărtin, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1994; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în data 

de 28.08.1994, pentru parohia Micești, protopopiatul Turda, jud. 
Cluj.

34. Parohia Mihai Viteazu I, având hramul bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului”; construită între anii 1996-
2012; cu pictură executată de către pictorul Petru Botezatu; cu 
un număr de 1416 credincioși; preot paroh Traian Nica.

Date biografi ce: Pr. Traian Nica s-a născut la data de 
21.12.1950, în satul Ugruțiu, com. Dragu, jud. Sălaj.
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1971; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu promoția  

1978. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop Vasile 

Coman, în data de 26.10.1971, pentru parohia Sâmpetrul 
Almașului, protopopiatul Zalău, jud. Sălaj, unde a activat până 
la data de 30.04.1980, când a fost transferat la parohia Cheriu, 
protopopiatul Oradea, jud. Bihor. Din data de 30.11.1990, a fost 
transferat la Centrul Eparhial Cluj, ca revizor contabil unde a 
activat până la data de 31.12.1991, când a fost transferat la parohia 
Mihai Viteazu I, protopopiatul Turda, jud. Cluj.

35. Parohia Mihai Viteazu II, biserică comună cu parohia 
Mihai Viteazu I; cu un număr de 1300 credincioși; preot paroh 
Ioan Cristian Oșan.

Date biografi ce: Pr. Ioan Cristian Oșan s-a născut la data 
de 14.10.1972, în mun. Satu Mare, jud. Satu Mare.

Studii: 
Liceul „23 August” din Satu Mare, promoția 1991;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 11.06.1995, pentru parohia Cheia, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.03.2007, când a fost transferat la parohia Mihai Viteazu II, în 
cadrul aceluiași protopopiat.

36. Parohia Moldovenești-Bădeni, având hramul bisericii 
„Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1774; 
cu pictură executată de către echipa de pictori Tudor Cionca, 
Cristina Miclăuș și Florentina Oltean; cu un număr de 594 
credincioși, împreună cu fi liile; preot paroh Liviu Bodea.
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Filia Bădeni, având hramul bisericii „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită în anul 1765; cu pictură executată de către 
un pictor anonim.

Filia Stejeriș, având hramul bisericii „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită înainte de 1836; cu pictură executată 
de către pictorul Tudor Cioca.

Filia Plăiești.
Date biografi ce: Pr. Liviu Bodea s-a născut la data de 

26.11.1974, în localitatea Râșca, jud. Cluj. 
Studii: 

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
1996; 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  
2000.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Irineu Bistrițeanul, în data de 07.05.1996, pentru parohia 
Sita, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud unde a activat 
până la data de 31.10.2000, când a fost transferat la parohia 
Moldovenești-Bădeni, protopopiatul Turda, jud. Cluj.

37. Parohia Muntele Băișorii, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1951-1960; 
cu pictură executată de către echipa de pictori Rubin Patița, 
Nicolae Miheț și Iosif Cirebea; cu un număr de 268 credincioși, 
împreună cu fi liile; preot paroh Ioan Mija.

Filia Muntele Bocului.
Filia Muntele Cacovei.
Filia Muntele Filii.
Date biografi ce: Pr. Ioan Mija s-a născut la data de 

06.06.1976, în orașul Mediaș, jud. Sibiu.
Studii: 

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
1995. 
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 07.01.1997, pentru parohia Muntele 
Băișorii, protopopiatul Turda, jud. Cluj. 

38. Parohia Ocolișel, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1852; cu 
pictură executată de către pictorul Darie Maier; cu un număr de 
95 credincioși; preot paroh Teodor Alin Luca.

Date biografi ce: Pr. Teodor Alin Luca s-a născut la data de 
23.09.1980, în mun. Turda, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Agricol din Turda, promoția 1999;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  

2006. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 29.04.2007, pentru parohia Ocolișel, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj.

39. Parohia Pădureni, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1936-1938; cu 
pictură executată de către pictorul Ioan Ivăncuș; cu un număr de 
670 credincioși, împreună cu fi liile; preot paroh Dorin Moldovan.

Filia Pădureni Fânațe.
Filia Mănăilești.
Date biografi ce: Pr. Dorin Moldovan s-a născut la data de 

13.03.1969, în localitatea Tritenii de Jos, jud. Cluj. 
Studii: 

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
1992;

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 1999. 

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 
în data de 17.12.1995, pentru parohia Gligorești, protopopiatul 
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Cluj-Napoca, jud. Cluj, unde a activat până la data de 14.10.2000, 
când a fost transferat la parohia Pădureni, protopopiatul Turda, 
jud. Cluj. 

40. Parohia Petreștii de Jos, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1970-1973; 
cu pictură executată de către pictorul Sandu Petre; cu un număr 
de 507 credincioși; preot paroh Ovidiu Vasile Teutișan.

Date biografi ce: Pr. Ovidiu Vasile Teutișan s-a născut la 
data de 01.09.1988, în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2008; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

13.09.2015, pentru parohia Petreștii de Jos, protopopiatul Turda, 
jud. Cluj.

41. Parohia Petreștii de Sus, având hramul bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului”; construită aproximativ în anul 
1859; fără pictură; cu un număr de 135 credincioși, împreună cu 
fi liile; preot paroh Călin Hruban.

Filia Petreștii de Mijloc, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită aproximativ în anul 
1859; fără pictură.

Filia Borzești, având hramul „Sfi nții Arhangheli Mihail 
și Gavril”; construită aproximativ în secolul XVIII; cu pictură 
doar pe bolta bisericii.

Date biografi ce: Pr. Călin Hruban s-a născut la data de 
15.04.1970, în localitatea Bobâlna, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Industrial Nr. 1 din Dej promoția 1987;  
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2008. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, în data de 02.02.2011, pentru parohia Petreștii de 
Sus, protopopiatul Turda, jud. Cluj.

42. Parohia Plaiuri, având hramul bisericii „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1930-1933; cu pictură 
executată de către pictorul Gavrilă Dégh; cu un număr de 131 
credincioși, împreună cu fi liile; preot paroh Andrei Ioan Guiaș.

Filia Pădureni, având hramul bisericii „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1750, cu pictură executată 
de către un pictor anonim.

Filia Valea Agrișului.
Date biografi ce: Pr. Andrei Ioan Guiaș s-a născut la data 

de 27.07.1986, în mun. Baia Mare, jud. Maramureș.
Studii: 

Seminarul Teologic Ortodox din Baia Mare, promoția  
2006; 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  
2014. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 
de 02.07.2016, pentru parohia Plaiuri, protopopiatul Turda, jud. 
Cluj.

43. Parohia Ploscoș, având hramul bisericii „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită între anii 1980-1985; cu pictură executată 
de către pictorul Aurel Chira; cu un număr de 550 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh Emil Baranga.

Filia Valea Florilor având hramul bisericii „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”; construită între anii 2004-2007; cu pictură 
executată de către pictorul Constantin Bumbu.

Date biografi ce: Pr. Emil Baranga s-a născut la data de 
17.02.1975, în mun. Brașov, jud. Brașov. 
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1996. 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 14.09.1998, pentru parohia Ploscoș, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj. 

44. Parohia Podeni, având hramul bisericii „Înălțarea 
Domnului”; construită între anii 1800-1803; cu pictură executată 
de către un pictor anonim; cu un număr de 200 credincioși; preot 
paroh Ștefan Gabriel Cosma.

Date biografi ce: Pr. Ștefan Gabriel Cosma s-a născut la 
data de 15.03.1973, în mun. Turda, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Turda, promoția  

1991; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 05.03.1999, pentru parohia Podeni, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj.

45. Parohia Poiana Frății, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1994-1995; 
fără pictură; cu un număr de 65 credincioși; preot paroh Vitalie 
Țilea.

Date biografi ce: Pr. Vitalie Țilea s-a născut la data de 
08.06.1984, în orașul Leova, Republica Moldova. 

Studii: 
Liceul „Constantin Brâncuși” din Brăila, promoția 2003;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2013. 
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Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
09.04.2015, pentru parohia Plaiuri, protopopiatul Turda, jud. Cluj, 
unde a activat până la data de 30.06.2016, când a fost transferat la 
parohia Poiana Frății, protopopiatul Turda, jud. Cluj.

46. Parohia Rediu, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1844-1882; 
cu pictură executată de către pictorul Iacob Varga; cu un număr 
de 410 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Sorin Ioan 
Dindelegan.

Filia Sărădiș, având hramul bisericii „Sfi nții Apostoli Petru 
și Pavel”; construită între anii 1975-1985; cu pictură executată 
de către preotul pictor bisericesc Damian Tuluc.

Date biografi ce: Pr. Sorin Ioan Dindelegan s-a născut la 
data de 05.02.1971, în localitatea Bobota, jud. Sălaj.

 Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1992; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996;
 Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca,  

promoția1997.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 02.02.1997, pentru parohia Rediu, protopopiatul Turda 
jud. Cluj.

47. Parohia Săcel, având hramul bisericii „Schimbarea la 
Față”; construită între anii 1935-1937; cu pictură executată de 
către pictorul Gavrilă Doljiu; cu un număr de 309 credincioși, 
împreună cu fi liile; preot paroh Mihai-Răzvan Bogdan.

Filia Muntele Săcelului, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1940; fără 
pictură.
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Filia Frăsinet, fără biserică.
Filia Moara de Pădure, având hramul bisericii „Sfântul 

Grigorie Teologul”; în construcție.
Date biografi ce: Pr. Mihai-Răzvan Bogdan s-a născut la 

data de 29.06.1987, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
Studii: 

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
2007; 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2011. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 
25.12.2012, pentru parohia Săcel, protopopiatul Turda, jud. Cluj. 
Este din anul 2007, redactor la Radio „Renașterea”.

48. Parohia Săndulești, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1973-1976; 
cu pictură executată de către pictorul Mircea Bixa; cu un număr 
de 298 credincioși; preot paroh Pascu Briciu.

Date biografi ce: Pr. Pascu Briciu s-a născut la data de 
30.04.1978, în orașul Huedin, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Silvic din Năsăud, promoția 1997; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2002. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 08.02.2004, pentru parohia Triteni Colonie, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
15.06.2009, când a fost transferat la parohia Vișag, protopopiatul 
Huedin, jud. Cluj. Începând cu data de 15.10.2009, a fost transferat 
la parohia Săndulești, protopopiatul Turda, jud. Cluj.

49. Parohia Soporu de Câmpie, având hramul bisericii 
„Învierea Domnului”; construită între anii 2006-2015; cu 



540

pictură executată de către pictorul Alexandru Crișan; cu un 
număr de 900 credincioși; preot paroh Ioan Silivan Someșan.

Date biografi ce: Pr. Ioan Silivan Someșan s-a născut la 
data de 20.06.1994, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Colegiul Național Economic din Năsăud, promoția  

2013; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2017;
Masterand - în cadrul aceleiași facultăți.  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 
14.10.2018, pentru parohia Soporu de Câmpie, protopopiatul 
Turda, jud. Cluj, a fost numit preot paroh al acestei parohii 
începând cu data de 01.11.2018.

50. Parohia Surduc, având hramul bisericii „Sfânta 
Cuvioasă Parascheva”; construită între anii 1999-2014; cu 
pictură executată de către pictorul Romeo Păvăloaia; cu un 
număr de 385 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Radu 
Liviu Roșu.

Filia Făgetu Ierii, având hramul bisericii „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1769; cu pictură executată 
de către pictorița Ioana Jurgea.

Date biografi ce: Pr. Radu Liviu Roșu s-a născut la data de 
22.05.1978, în localiatea Iara, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Industrial „16 Februarie” din Cluj-Napoca,  

promoția 1996; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2002. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 22.09.2002, pentru parohia Surduc, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj.
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51. Parohia Triteni Colonie, având hramul bisericii „Sfi nții 
Trei Ierarhi”; construită în anul 2003; cu pictură executată de 
către pictorul Emil Dunăre; cu un număr de 141 credincioși, 
împreună cu fi liile; preot paroh Mihail Crișan.

Filia Crairât, având hramul bisericii „Buna Vestire”; 
construită între anii 1935-1939; cu pictură executată de către 
pictorul Aurel Chira.

Filia Hărcana, având hramul bisericii „Înălțarea Domnului”; 
construită în anul 1953.

Filia Lobodaș, fără biserică.
Date biografi ce: Pr. Mihail Crișan s-a născut la data de 

23.03.1976, în mun. Turda, jud. Cluj. 
Studii: 

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
1996; 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  
2002. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 26.10.2009, pentru parohia Triteni 
Colonie, protopopiatul Turda, jud. Cluj.

52. Parohia Tritenii de Jos, având hramul bisericii „Sfântul 
Apostol și Evanghelist Matei”; construită între anii 1982-1996; cu 
pictură executată de către pictorul Petru Tecla; cu un număr de 1335 
credincioși, împreună cu fi liile; preot paroh Paul-Ovidiu Dan.

Filia Triteni Hotar, fără biserică.
Filia Clapa, fără biserică.
Date biografi ce: Pr. Paul-Ovidiu Dan s-a născut la data de 

01.03.1983, în mun. Târgu Mureș, jud. Mureș. 
Studii: 

Liceul „Grigore Moisil” din Bistrița, promoția 2002;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2006. 
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Hirotonit de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, diacon la data de 17.05.2008, și apoi preot în 
data 21.05.2008, pentru parohia Iacobeni protopopiatul Turda, 
jud. Cluj, unde a activat până la data de 01.10.2016, când a 
fost transferat la parohia Tritenii de Jos, în cadrul aceluiași 
protopopiat.

53. Parohia Tritenii de Sus, având hramul bisericii 
„Pogorârea Sfântului Duh”; construită între anii 1926-1927; cu 
pictură executată de către pictorul Ștefan-Marius Tudoran; cu 
un număr de 730 credincioși; preot paroh Aurelian Bercea.

Date biografi ce: Pr. Aurelian Bercea s-a născut la data de 
06.08.1980, în mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2000; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

24.11.2013, pentru parohia Tritenii de Sus, protopopiatul Turda, 
jud. Cluj.

54. Parohia Turda I, având hramul bisericii „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1926-1934; 
cu pictură executată de către pictorul Gheorghe Belizarie; cu un 
număr de 890 credincioși; preot paroh Gheorghe Gotea.

Date biografi ce: Pr. Gheorghe Gotea s-a născut la data de 
18.12.1951, în localitatea Șieuț, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1971; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1975. 
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Iustinian Maramureșanul, în data de 06.08.1975, pentru parohia 
Copăceni, protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până 
la data de 01.03.1982, când a fost transferat la parohia Turda 
I, în cadrul aceluiași protopopiat. În perioada 1990-2004 a fost 
protopop al protopopiatului Turda. 

55. Parohia Turda II, având hramul bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1851-1856; cu pictură 
executată de către pictorul Constantin Munteanu; cu un număr 
de 730 credincioși; preot paroh Vasile Ilea.

Date biografi ce: Pr. Vasile Ilea s-a născut la data de 
12.06.1965, în localitatea Iara, jud Cluj 

Studii: 
Liceul Industrial „16 Februarie” din Cluj-Napoca,  

promoția 1984; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1994. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 21.03.1993, pentru parohia Micești, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.04.1994, când a fost transferat la parohia Sălciua de Jos, 
protopopiatul Câmpeni, jud. Alba, eparhia de Alba Iulia. Din 
data de 31.08.1999, a fost transferat la Capela Spitalului Turda, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.11.2007, când a fost din nou transferat la parohia Turda II, în 
cadrul aceluiași protopopiat.

56. Parohia Turda III, având biserică comună cu parohia 
Turda I; cu un număr de 790 credincioși; preot paroh Grigore 
Marchiș.

Date biografi ce: Pr. Grigore Marchiș s-a născut la data de 
13.10.1975, în mun. Dej, jud. Cluj.
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1996; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2000. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 29.06.2003, pentru parohia Țagu, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până 
la data de 31.07.2009, când a fost transferat la parohia Turda III, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj.

57. Parohia Turda - Băi, având hramul bisericii „Pogorârea 
Sfântului Duh”; construită între anii 2000-2011; cu pictură 
executată de către pictorul Petru Tegla; cu un număr de 750 
credincioși; preot paroh Aurel Mișca.

Date biografi ce: Pr. Aurel Mișca s-a născut la data de 
10.06.1948, în satul Tiocu de Jos, comuna Cornești, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Teoretic din Gherla, promoția 1966; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1974. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 01.10.1974 pentru parohia Cornești, protopopiatul 
Turda, jud. Cluj. În cadrul aceluiași protopopiat a fost transferat, 
după cum urmează: la data de 01.07.1980 la parohia Turda - 
„Fabrici”; cu data de 01.10.1985, la parohia Turda II; iar din data 
de 01.11 2007, la parohia Turda - „Băi”.

58. Parohia Turda - Capelă I, având hramul bisericii 
„Înălțarea Sfi ntei Cruci”; construită între anii 1997-2001; cu 
pictură executată de către pictorița Camelia Borza; cu un număr 
de 1120 credincioși; preot paroh Laurențiu Ioan Șuteu.

Date biografi ce: Pr. Laurențiu Ioan Șuteu s-a născut la 
data de 29.10.1974, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1995; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2003. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 23.10.1997, pentru parohia Bolduț, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.02.2004, când a fost transferat la parohia Turda - Capelă I, în 
cadrul aceluiași protopopiat.

59. Parohia Turda - Capelă II, având biserică comună cu 
parohia Turda - Capelă I; cu un număr de 1200 credincioși; preot 
paroh Alexandru Rus.

Date biografi ce: Pr. Alexandru Rus s-a născut la data de 
16.08.1971, în localitatea Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1994; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1998. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 27.09.1998, pentru parohia Călărași, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.02.2004, când a fost transferat la parohia Turda - Capelă II, în 
cadrul aceluiași protopopiat.

60. Parohia Turda - Fabrici, având hramul bisericii 
„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”; construită între anii 
2011-2017; fără pictură; cu un număr de 560 credincioși; preot 
paroh Andrei Gavril Mihai.

Date biografi ce: Pr. Andrei Gavril Mihai s-a născut la data 
de 17.02.1976, în localitatea Nușfalău, jud, Sălaj. 
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Studii: 
Se minarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

1996; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2000.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop Ioan 

Mihălțan al Oradiei, în data de 25.12.1997 pentru parohia 
Dolheni, protopopiatul Jibou, jud. Sălaj, din eparhia Oradiei. 
În cadrul aceluiași protopopiat a fost transferat, după cum 
urmează: din data de 01.10.2001 la parohia Gostila; din data de 
01.10.2003, la parohia Căpâlna. Începând cu data de 01.01.2008, 
a fost transferat la parohia Turda - Fabrici, protopopiatul Turda, 
jud. Cluj.

61. Parohia Turda - Nouă I, având hramul bisericii „Sfânta 
Treime”; construită în anul 1709; cu pictură executată de către 
pictorul Petru Tegla; cu un număr de 950 credincioși; preot 
paroh Ioan Gheorghe Retegan.

Date biografi ce: Pr. Ioan Gheorghe Retegan s-a născut 
la data de 27.02.1969, în localitatea Petru Rareș, jud. Bistrița-
Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1991, 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 1999;  
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2011. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 21.05.1991, pentru parohia Pădureni, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
31.12.1996, când a fost transferat la parohia Turda - Nouă I, în 
cadrul aceluiași protopopiat.
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62. Parohia Turda - Nouă II, având hramul bisericii 
„Înălțarea Domnului”; construită între anii 2010-2014; cu 
pictură executată de către pictorul Sorin Efros; cu un număr de 
950 credincioși; preot paroh Ioan Ciortea.

Date biografi ce: Pr. Ioan Ciortea s-a născut la data de 
09.02.1968, în mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1991; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 10.03.1991, pentru parohia Comșești, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.02.1997, când a fost transferat la parohia Turda - Nouă II, în 
cadrul aceluiași protopopiat.

63. Parohia Turda - Oprișani I, având hramul bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului”; construită între anii 1977-
1997; cu pictură executată de către pictorul Mihai Gabur; cu un 
număr de 2400 credincioși; preot paroh Dumitru Pop.

Date biografi ce: Pr. Dumitru Pop s-a născut la data de 
29.03.1951, în localitatea Băița, jud. Maramureș. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1971;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1975. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 14.03.1976, pentru parohia 
Luncani, protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până 
la data de 01.10.1984, când a fost transferat la parohia Turda - 
Oprișani I, în cadrul aceluiași protopopiat.
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64. Parohia Turda - Oprișani II, având hramul bisericii 
„Învierea Domnului”; construită între anii 1990-2000; cu 
pictură executată de către pictorul Constantin Bîrlădeanu; cu 
un număr de 2400 credincioși; preot paroh Vasile Știopei.

Date biografi ce: Pr. Vasile Știopei s-a născut la data de 
28.12.1958, în localitatea Bârsana, jud. Maramureș. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1980; 
Institutul Teologic de grad Universitar Sibiu, promoția  

1984. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 04.10.1984, pentru parohia 
Turda - Oprișani I, protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat 
până la data de 01.09.1990, când a fost transferat la parohia Turda 
- Oprișani II, în cadrul aceluiași protopopiat.

65. Parohia Turda - Oprișani III, având biserică comună cu 
parohia Turda - Oprișani II; cu un număr de 2300 credincioși; 
preot paroh Oliviu Verdeș.

Date biografi ce: Pr. Oliviu Verdeș s-a născut la data de 
25.04.1955, în localitatea Ocna-Mureș (Micoșlaca), jud. Alba. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1975; 
Institutul Teologic de grad Universitar Sibiu, promoția  

1980. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop Antim 

al Tomisului și Dunării de Jos, în data de 29.06.1982, pentru 
parohia Fârțănești, protopopiatul Târgu Bujor, jud. Galați, unde 
a activat până la data de 01.09.1990, când a fost transferat la 
parohia Petreștii de Sus, protopopiatul Turda, jud. Cluj. Din data 
de 01.02.1992, a fost transferat la parohia Turda - Oprișani III, în 
cadrul aceluiași protopopiat.
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66. Parohia Turda - Oprișani IV, având biserică comună 
cu parohia Turda - Oprișani I; cu un număr de 1250 credincioși; 
preot paroh Alexandru Sima.

Date biografi ce: Pr. Alexandru Sima s-a născut la data de 
15.12.1954, în localitatea Drăghia, jud. Maramureș. 

Studii: 
Liceul de Cultură Generală din Târgu Lăpuș, promoția  

1974; 
Institutul Teologic de grad Universitar Sibiu, promoția  

1977.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 01.10.1978, pentru 
parohia Rediu, protopopiatul Turda, jud. Cluj. În cadrul aceluiași 
protopopiat a fost transferat, după cum urmează: din data de 
01.07.1986, la parohia Turda - Fabrici, iar din data de 01.04.1998, 
la parohia Turda - Oprișani IV.

67. Parohia Turda - Poiana, având hramul bisericii „Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe”; construită între anii 1995-2000; cu 
pictură executată de către pictorul Mihai Alecu din Sighișoara; 
cu un număr de 680 credincioși; preot paroh Ioan Bocoș.

Date biografi ce: Pr. Ioan Bocoș s-a născut la data de 
20.07.1958, în localitatea Tritenii de Jos, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1979; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu promoția  

1984. 
Hirotonit de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Iustinian 

Maramureșanul, diacon la data de 11.11.1984, iar apoi preot 
în data 13.11.1984, pentru parohia Luncani, protopopiatul 
Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 11.11.1995, când 
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a fost transferat la parohia Turda - Poiana, în cadrul aceluiași 
protopopiat.

68. Parohia Turda - Veche, având hramul bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului”; construită între anii 1836-1839; 
cu pictură executată de către pictorul Gheorghe Moldovan; cu 
un număr de 1000 credincioși; preot paroh Marius Gheorghe 
Cocan, preot slujitor Ioan-Aurel Rău.

Date biografi ce: Pr. Marius Gheorghe Cocan s-a născut la 
data de 12.05.1977, în mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1996; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2000; 
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2001.  

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Andrei al 
Alba Iuliei, în data de 01.05.1999, pentru parohia Cecălaca, 
protopopiatul Luduș, jud. Mureș, eparhia Alba Iuliei, unde a 
activat până la data de 31.08.2004, când a fost transferat la parohia 
Turda - Veche, protopopiatul Turda, jud. Cluj.

Date biografi ce: Pr. Ioan-Aurel Rău s-a născut la data de 
02.08.1958, în localitatea Teaca, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1977; 
Institutul Teologic de grad Universitar Sibiu, promoția  

1983. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 01.06.1984, pentru parohia 
Milaș, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat 
până la data de 31.10.1997, când a fost transferat la parohia Turda 
- Veche, protopopiatul Turda, jud. Cluj.
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69. Parohia Tureni, având hramul bisericii „Sfânta Treime”; 
construită în anul 1881; cu pictură executată de către preotul 
pictor bisericesc Damian Tuluc; cu un număr de 338 credincioși; 
preot paroh Viorel Păcurar.

Date biografi ce: Pr. Viorel Păcurar s-a născut la data de 
19.05.1958, în satul Mihăiești, comuna Sânpaul, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1978; 
Institutul Teologic de grad Universitar Sibiu, promoția  

1983. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 02.02.1982, pentru parohia 
Tureni, protopopiatul Turda, jud. Cluj.

70. Parohia Urca, având hramul bisericii „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 2002-2004; cu pictură 
executată de către pictorul Romeo Păvăloaie; cu un număr de 
550 credincioși; preot paroh Alexandru Rusan.

Date biografi ce: Pr. Alexandru Rusan s-a născut la data de 
02.01.1979, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1998; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2008. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 17.12.2000, pentru parohia Gligorești, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
30.06.2013, când a fost transferat la parohia Urca, în cadrul 
aceluiași protopopiat.

71. Parohia Valea Ierii, având hramul bisericii „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construcție începută în anul 2009; fără pictură; 
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cu un număr de 611 credincioși, împreună cu fi liile; preot paroh 
Florin Cocuț.

Filia Plopi, fără biserică.
Filia Cerc, fără biserică.
Date biografi ce: Pr. Florin Cocuț s-a născut la data de 

18.08.1981, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
Studii: 

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
2001; 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2006. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 21.05.2008, pentru parohia Valea Ierii, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj.

 
72. Parohia Viișoara I, având hramurile bisericii „Sfântul 

Ioan Botezătorul” și „Sfânta Ana”; construită între anii 1935-
1936; cu pictură executată de către pictorul Francisc Herczeg; 
cu un număr de 850 credincioși; preot paroh Niculiță Stoica.

Date biografi ce: Pr. Niculiță Stoica s-a născut la data de 
14.10.1956, în satul Ghijasa de Jos, comuna Nocrich, jud. Sibiu. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1979; 
Institutul Teologic de grad Universitar Sibiu, promoția  

1983. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 27.02.1981, pentru 
parohia Suatu, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj, unde a activat până 
la data de 01.04.1988, când a fost transferat la parohia Călărași, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj. Din data de 01.09.1998, a fost 
transferat la parohia Viișoara I, în cadrul aceluiași protopopiat.
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73. Parohia Viișoara II, având biserică comună cu parohia 
Viișoara I; cu un număr de 780 credincioși; preot paroh Dacian-
Lucian Mureșan.

Date biografi ce: Pr. Dacian-Lucian Mureșan s-a născut la 
data de 03.12.1973, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul „Andrei Mureșanu” din Dej, promoția 1992;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 10.03.1996, pentru parohia 
Vâlcelele, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat până la 
data de 01.09.1998, când a fost transferat la parohia Viișoara II, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj.

Preoți misionari și de slujire caritativă din cadrul 
protopopiatului Turda

1. Capela Spitalului Municipal Câmpia Turzii, având 
hramul „Sfântul Teodor Studitul”; construită între anii 2000-
2009; cu pictură executată de către pictorul Romeo Păvăloaie; 
preot Teodor Bungărdean.

Date biografi ce: Pr. Teodor Bungărdean s-a născut la 
data de 27.05.1958, în localitatea Sângiorzul Nou, jud. Bistrița-
Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Cluj-Napoca, promoția 1982.  

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Iustinian Maramureșanul, în data de 19.09.1982, pentru 
parohia Năoiu, protopopiatul Turda, jud. Cluj. În cadrul aceluiași 
protopopiat a fost transferat, după cum urmează: din data de 
01.01.1992 la parohia Boian; iar din data de 01.06.2000, la Capela 
Spitalului Municipal Câmpia Turzii.
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2. Capela Spitalului Municipal Turda, cu hramul „Sfântul 
Luca”; construită între anii 1995-2007; cu pictură executată de 
către pictorul Cristin Oneț; preot Ioan Vasile Chirali.

Date biografi ce: Pr. Ioan Vasile Chirali s-a născut la data 
de 24.06.1965, în mun. Turda, jud. Cluj.

Studii: 
Liceul Industrial „Mihai Viteazul” din Turda, promoția  

1983;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu promoția  

1994. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Andrei al 

Alba Iuliei, în data de 16.03.1991, pentru Mănăstirea Lupșa, 
protopopiatul Câmpeni, jud. Alba, din eparhia Alba Iuliei, 
unde a activat până la data de 01.09.1994, când a fost transferat 
la parohia Mesentea, protopopiatul Alba-Iulia, jud. Alba, din 
aceiași eparhie. Din data de 20.05.1995 a fost transferat la 
parohia Margina, protopopiatul Făget, jud. Timiș, din eparhia 
Timișoarei. Cu data de 31.12.2011, a fost din nou transferat la 
Capela Spitalului Municipal Turda, protopopiatul Turda, jud. 
Cluj.

3. Capela Centrului social misionar Turda, cu hramul 
„Sfântul Vasile cel Mare”; construită în anul 2005; cu pictură 
executată de către pictorul Gabriel Solomon; preot Florian 
Marian Simonca.

Date biografi ce: Pr. Florian Marian Simonca s-a născut la 
data de 31.07.1981, în localitatea Cehu Silvaniei, jud. Sălaj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2001; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2005. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
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Someșanul, în data de 21.05.2008, ca preot misionar pentru 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
12.04.2009, când a fost transferat ca preot misionar la Centrul de 
Recuperare Psiho-Neuro-Motorie pentru copii cu handicap 
„Sfânta Irina”, în cadrul aceluiași protopopiat.

4. Capela Garnizoanei Militare Turda, cu hramul „Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe”; construită între anii 2005-2006; cu 
pictură executată de către pictorița Camelia Muntean; preot 
Adrian Samoilă.

Date biografi ce: Pr. Adrian Samoilă s-a născut la data de 
14.06.1971, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Industrial „Mihai Viteazul” din Turda, promoția  

1990; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 01.06.1997, pentru parohia Deleni, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
01.05.2000, când a fost transferat ca preot militar la Capela 
Garnizoanei Militare Dej, protopopiatul Dej, jud. Cluj. Din data 
de 01.04.2003, a fost transferat la Capela Garnizoanei Militare 
Turda, protopopiatul Turda, jud. Cluj.

5. Capela Garnizoanei Militare Câmpia Turzii, cu hramul 
„Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”; construită în anul 2000; cu 
pictură executată de către pictorul Romeo Păvăloaie; preot 
Sorin Ioan Medrea. 

Date biografi ce: Pr. Sorin Ioan Medrea s-a născut la data 
de 31.03.1975, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Militar „M ihai Viteazul” din Alba-Iulia, promoția 

1993;
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca,  
promoția 1997. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 08.09.1997, pentru parohia Crăiești, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
15.01.1998, când a fost transferat ca preot militar la Capela 
Garnizoanei Turda, în cadrul aceluiași protopopiat. Din data 
de 01.12.2000, a fost transferat la Capela Garnizoanei Câmpia 
Turzii, același protopopiat. 

6. Preot misionar, preot Raul George Rațiu.
Date biografi ce: Pr. Raul George Rațiu s-a născut la data 

de 23.04.1981, în mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj. 
Studii: 

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
2001; 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2006. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, în data de 13.06.2009, ca preot misionar pentru 
protopopiatul Turda, jud. Cluj.
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Cc
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Protopopiatul Ortodox Român Bistriţa
Protopopiatul Ortodox Român Beclean
Protopopiatul Ortodox Român Năsăud

Cc
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PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN BISTRIȚA*

Protopop: Pr. Vidican Alexandru
Secretar: Pr. Emanuel Vidican
Sediul: Bistrița, Piața Unirii, nr. 9, jud. Bistrița-Năsăud 
Telefon: 0263 211 470
e-mail prot.bistrita@yahoo.com

1. Parohia Arcalia, biserica mare, având hramul bisericii: 
„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”; construită în anul 1540; 
cumpărată în anul 1977 de la cultul evanghelic, a fost adaptată 
cultului ortodox; biserica din lemn, cu hramul „Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită în anul 1840; 
cu un număr de 430 credincioși; preot paroh Ovidiu Toma.

Date biografi ce: Pr. Ovidiu Toma s-a născut în data de 
13.12.1979, în mun. Vaslui, jud. Vaslui.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Caransebeș, promoția  

1999; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, promoția  

2003.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

14.09.2015, pentru parohia Arcalia, protopopiatul Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsăud.

2. Parohia Archiud, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1908; cu pictură 
în tehnica frescă, executată de către pictorul Simion Seserman; 
cu un număr de 545 credincioși; preot paroh Vasile Blaga.
* Datele ne-au fost furnizate de către Ofi ciul Protopopesc Bistrița.
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Date biografi ce: Pr. Vasile Blaga s-a născut în data de 
01.05.1952, în localitatea Cociu, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1978.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 08.12.1978, pentru parohia 
Archiud protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

3. Parohia Ardan, având hramurile bisericii „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril” și „Nașterea Maicii Domnului”; 
construită în anul 2006; cu pictură în tehnica frescă, executată 
de către preotul pictor bisericesc Damian Tuluc; cu un număr 
de 730 credincioși; preot paroh Remus Rus.

Date biografi ce: Pr. Remus Rus s-a născut în data de 
16.08.1954, în localitatea Sânmihaiu de Câmpie, jud. Bistrița-
Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1980;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, promoția  

2011.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 19.04.1981, pentru parohia Sâmboleni, protopopiatul 
Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 31.08.1982, când 
a fost transferat la parohia Ardan, protopopiatul Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsăud.

4. Parohia Bârla, având hramul bisericii: „Sfânta Cuvioasa 
Paraschiva”; construită în anii 1905-1906; cu pictură în tehnica 
frescă, executată de către pictorul Aurel Țâra; cu un număr de 
775 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Teodor Mihai 
Vântu.
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Filia Sântioana, având hramul bisericii: „Sfânta Cuvioasa 
Paraschiva”; construită în anii 1904-1905; cu pictură în tehnica 
frescă, executată de către pictorul Simion Seserman. 

Date biografi ce: Pr. Teodor Mihai Vântu s-a născut în data 
de 06.11.1986, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2007;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2011.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 15.12.2012, pentru parohia Bârla, protopopiatul Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsăud.

5. Parohia Bistrița - „Coroana”, având hramul bisericii: 
„Sfi nţii Arhangheli Mihail și Gavril”, „Intrarea în Biserică a 
Maicii Domnului” și „Pogorârea Sfântului Duh”; construită în 
anul 1268; cumpărată în anul 1893 de la călugării minoriți, a fost 
adaptată cultului ortodox; pictură în tehnica frescă, executată de 
către pictorul Gheorghe Croitoru, în anii 1948 și 1988; cu un 
număr de 3000 credincioși; preot paroh Alexandru Vidican, 
preot paroh Nicolae Feier și preot paroh Vasile Beni.

Date biografi ce: Pr. Alexandru Vidican s-a născut în data 
de 16.08.1955, în localitatea Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1975; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1980.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 01.03.1981, pentru parohia Livezile, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 
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01.07.2009, când a fost transferat la parohia Bistrița - „Coroana”, 
în cadrul aceluiași protopopiat. Cu data de 15.09.2001, a fost 
numit protopop al Bistriței.

Date biografi ce: Pr. Nicolae Feier s-a născut în data de 
19.08.1955, în localitatea Domnești, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1975; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1981.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 01.06.1981, pentru parohia Gledin, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 
31.01.1994, când a fost transferat la parohia Bistrița - „Coroana”, 
în cadrul aceluiași protopopiat. În perioada 1992-2001 a activat 
și ca inspector școlar pentru disciplina „Religie”, în cadrul 
Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. 

Date biografi ce: Pr. Vasile Beni s-a născut în data de 
19.09.1971, în localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 22.01.1995, pentru parohia Sângeorzu 
Nou, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat 
până la data de 01.12.2009, când a fost transferat la parohia 
Bistrița - „Coroana”, în cadrul aceluiași protopopiat.

6. Parohia Bistrița - „Sfânta Ana”, având hramul bisericii: 
„Sfânta Ana” și „Sfântul Grigorie Teologul”, construită între anii 
1991-1996; pictură în tehnica frescă, executată de către familia 
de pictori Ioan și Daniela Moldoveanu, între anii 1996-2006; 
cu un număr de 4800 credincioși; preot paroh Grigore Conea și 
preot paroh Tudor-Ioan Bechiș.
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Date biografi ce: Pr. Grigore Conea s-a născut în data de 
01.07.1955, în localitatea Mireș, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1975; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1980.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 01.06.1980, pentru parohia Monor, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 
01.06.1991, când a fost transferat la parohia Bistrița - „Sfânta 
Ana”, în cadrul aceluiași protopopiat.

Date biografi ce: Pr. Tudor-Ioan Bechiș s-a născut în data 
de 08.08.1965, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1986;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  

1992.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 16.12.1990, pentru 
parohia Oarța de Sus, protopopiatul Baia Mare, jud. Maramureș, 
unde a activat până la data de 01.03.1992, când a fost transferat 
la parohia Galații Bistriței, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-
Năsăud, unde a activat până la data de 01.01.2010, când a fost 
transferat la parohia Bistrița - „Sfântul Grigorie Teologul”, în 
cadrul aceluiași protopopiat.

7. Parohia Bistrița - „Sfânta Treime”, având hramul bisericii: 
„Sfânta Treime”; construită între anii 1992-2010; pictură în 
tehnica tempera, executată de către pictorul Gheorghe Croitoru, 
în anul 2010; cu un număr de 534 de familii; preot paroh Tudor 
Mudure și preot Marius Pintican.
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Date biografi ce: Pr. Tudor Mudure s-a născut în data de 
03.09.1984, în orașul Huedin, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2004;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2008.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 20.02.2011, ca preot misionar pentru 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până 
la data de 01.05.2016, când a fost transferat la parohia Bistrița 
- „Sfânta Treime”, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 
Deține și funcția de inspector eparhial pentru tineret pe județul 
Bistrița-Năsăud.

Date biografi ce: Pr. Marius Pintican s-a născut în data de 
10.11.1982, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2002;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2006;
Master în cadrul aceleiași facultăți, promoţia 2007; 
Doctor - Școala doctorală „Isidor Todoran” al aceleiași  

facultăți, titlu obținut în anul 2013.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 09.09.2012 pentru „Asociația Filantropia Ortodoxă”- Filiala 
Bistrița-Năsăud, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, pe 
care o coordonează și în prezent. Din data de 01.05.2016, este 
numit și în postul de preot la parohia Bistrița - „Sfânta Treime”, 
în cadrul aceluiași protopopiat.

8. Parohia Bistrița - „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir”, având hramul bisericii: „Sfântul Mare 
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Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, construită între anii 
1993-1995, pictură în tehnica tempera, executată de către 
pictorul Aurel Țâra, între anii 1997-1999; cu un număr de 583 
de familii; preot paroh Dumitru Creța.

Date biografi ce: Pr. Dumitru Creța s-a născut în data de 
10.01.1970, în localitatea Urmeniș, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Liceul Sanitar Bistrița; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  

1993.
Hirotonit de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, diacon în data de 05.11.1995, pe seama parohiei 
Bistrița - „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, iar în data de 
03.04.2011, preot pe seama aceleiași parohii.

9. Parohia Bistrița - „Sfântul Ierarh Nicolae”, având hramul 
bisericii: „Sfântul Ierarh Nicolae”; construcție începută în anul 
2010; se slujește într-o bisericuță de lemn, până la fi nalizarea 
lucrărilor de construcție la noua biserică; cu un număr de 180 de 
familii; preot paroh Simion-Nicolae Sabău.

Date biografi ce: Pr. Simion-Nicolae Sabău s-a născut în 
data de 21.04.1971, în localitatea Reghin, jud. Mureș.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 04.02.1996, pentru parohia Nușeni, protopopiatul Năsăud, 
jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 01.09.2009, 
când a fost transferat la parohia, nou înfi ințată, Bistrița - „Sfântul 
Ierarh Nicolae”, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

10. Parohia Bistrița -„Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, 
având hramul bisericii: „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”; 
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construită între anii 2001-2016; pictură în tehnica tempera, 
executată de către pictorul Țâra Aurel, între anii 2009-2012; cu 
un număr de 248 de familii; preot paroh Constantin Mileșan.

Date biografi ce: Pr. Constantin Mileșan s-a născut în data 
de 15.09.1953, în localitatea Sălcuța , jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1974;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1979.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 08.03.1980, pentru parohia Buduș, cu fi lia Budacul de 
Jos, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat 
până la data de 15.09.1986, când a fost transferat la parohia Blăjenii 
de Sus, în cadrul aceluiași protopopiat. Cu data de 15.12.2001, a 
fost transferat la parohia, nou înfi nțată, Bistrița -„Sfântul Proroc 
Ilie Tesviteanul”, același protopopiat.

11. Parohia Bistrița - „Sfântul Ioan Botezătorul”, având 
hramul bisericii: „Sfântul Ioan Botezătorul”; construcție 
începută în anul 2003; cu un număr de 500 de familii; preot 
paroh Ioan Bujor.

Date biografi ce: Pr. Ioan Bujor s-a născut în data de 
07.08.1954, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1974;
Institutul Teologic de grad Universitar din București,  

promoția 1979.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 16.09.1979, pentru parohia Milaș, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 
31.01.1984, când a fost transferat la parohia Șieu Măgheruș, 
în cadrul aceluiași protopopiat, unde a activat până la data de 
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01.02.2001, când a fost transferat la parohia Bistrița - „Sfântul 
Ioan Botezătorul”, același protopopiat.

12. Parohia Bistrița - „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 
având hramul bisericii: „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”; 
construcție începută în anul 2004; se ofi ciază slujbele doar la 
demisolul bisericii; cu un număr de 275 de familii; preot paroh 
Arghir Vlașin.

Date biografi ce: Pr. Arghir Vlașin s-a născut în data de 
11.10.1961, în localitatea Tărpiu, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1985;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1993.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 14.10.1985, pentru 
parohia Tăure, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, 
unde a activat până în anul 1992, când a fost transferat la parohia 
Bistrița Bârgăului protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 
Cu data de 23.01.2001, a fost transferat la parohia, nou înfi ințată, 
Bistrița - „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, în cadrul aceluiași 
protopopiat.

13. Parohia Bistrița - „Buna Vestire”, având hramul bisericii: 
„Buna Vestire”; construcție începută în anul 2011, se slujește 
doar într-o construcție provizorie din lemn, până la fi nalizarea 
lucrărilor de construcție la noua biserică; cu un număr de 
aproximativ 250 de familii; preot paroh Florin Moldovan.

Date biografi ce: Pr. Florin Moldovan s-a născut în data de 
02.01.1973, în satul Copru, comuna Cătina, Jud. Cluj

Studii: 
Facul tatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj-

Napoca, promoția 1996.
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, în data de 22.11.1998, ca preot misionar, pentru 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița, unde a activat până la data 
de 30.11.2011, când a fost transferat la parohia, nou înfi ințată, 
Bistrița - „Buna Vestire”, în cadrul aceluiași protopopiat.

14. Parohia Bistrița - „Sfântul Ierarh Pahomie de la 
Gledin”, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh Pahomie de la 
Gledin”; construcție începută în anul 2016, se slujește doar într-o 
bisericuță de lemn, până la fi nalizarea lucrărilor de construcție 
la noua biserică; cu un număr de 500 de familii; preot paroh 
Marius Cîrcu.

Date biografi ce: Pr. Marius Cîrcu s-a născut în data de 
02.04.1977, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  

1999.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 24.06.2011, pentru parohia Ciceu Hășmaș, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 
01.07.2016, când a fost transferat la parohia, nou înfi ințată, 
Bistrița - „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

15. Parohia Bistrița - „Sfi nții Apostoli Petru și Pavel”, având 
hramurile bisericii „Sfi nții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfântul 
Apostol Andrei”; construită între anii 1994-2002; pictură în 
tehnica frescă, executată între anii 1998-2002 de către pictorii 
Dan Mihai Ivanovici din București și Radu Virgil din Brăila; cu 
un număr de 5000 credincioși; preoți parohi Simion Bretfelean 
și Ioan Pintican.

Date biografi ce: Pr. Simion Bretfelean s-a născut în data 
de 17.04.1953, în localitatea Budurleni, jud. Bistrița-Năsăud.
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1973; 
Institutul Teologic de grad Universitar din București,  

promoția 1978.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 13.09.1978 pentru parohia Lechința, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 
01.03.1981, când a fost transferat la parohia Galații Bistriței, 
în cadrul aceluiași protopopiat. Cu data de 01.01.1991, a fost 
transferat la parohia Bistrița - „Sfi nții Apostoli Petru și Pavel”, 
același protopopiat.

Date biografi ce: Pr. Ioan Pintican s-a născut în data de 
16.07.1954, în localitatea Teaca, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1974;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1979.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 01.03.1980, pentru parohia Teaca, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 
31.12.1991 când a fost transferat la parohia Bistrița - „Sfântul 
Apostol Andrei”, în cadrul aceluiași protopopiat.

16. Parohia Bistrița - „Sfi nții Trei Ierarhi”, având hramurile 
bisericii „Sfântul Vasile cel Mare” și „Sfântul Ioan Gură de Aur”; 
construită în anul 1937; pictură în tehnica tempera, executată de 
către pictorul Mihail Fordea, în anul 1990; cu un număr de 4000 
credincioși; preot paroh Liviu Șugar, preot paroh Ioan Pintea și 
preot Ștefan Borodi.

Date biografi ce: Pr. Liviu Șugar s-a născut în data de 
21.02.1951, în localitatea Chiochiș, jud. Bistrița-Năsăud.
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1971;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1975.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 21.11.1974, pentru parohia Buza, protopopiatul 
Dej, jud. Cluj, unde a activat până la data de 01.06.1982, când 
a fost transferat la parohia Bistrița - „Sfântul Vasile cel Mare”, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Date biografi ce: Pr. Ioan Pintea s-a născut în data de 
26.10.1961, în comuna Runcu Salvei, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii:
Liceul Industrial din Beclean, promoția 1980; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1994:
Doctorand al Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din  

cadrul aceleiași facultăți, din anul 2014.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 

în data de 12.09.1993, pe seama Catedralei Arhiepiscopale din 
Cluj-Napoca. Din data de 15.12.1994, este transferat la parohia 
Chintelnic, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde 
a activat până la data de 20.12.2008, când a fost transferat la 
parohia Bistrița - „Sfântul Ioan Gură de Aur”, în cadrul aceluiași 
protopopiat. În perioada noiembrie 1993 - august 1994, a 
activat ca redactor șef al revistei „Renașterea” și coordonator 
al sectorului cultural din centrul eparhial al Arhiepiscopiei 
Clujului. Concomitent cu slujirea preoțească îndeplinește și 
responsabilitatea de director al Bibliotecii Județene „George 
Coșbuc” din Bistrița și redactor șef al revistei „Mișcarea Literară”. 
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, fi liala Cluj. 

Date biografi ce: Pr. Ștefan Borodi s-a născut în data de 
12.02.1974, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1995;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1999.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 11.06.1995, pentru parohia Geaca, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
28.02.2000, când a fost transferat la parohia Bârla, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. Cu data de 01.01.2009, a fost 
transferat ca preot slujitor la parohia Bistrița -„Sfântul Ioan Gură 
de Aur”, în cadrul aceluiași protopopiat.

17. Parohia Bistrița - „Subcetate”, având hramul bisericii: 
„Duminica Tuturor Sfi nților”; construcție începută în anul 
2005; pictura a început în anul 2017 în tehnica al secco, executată 
de către pictorul Gheorghe Croitoru; cu un număr de 300 de 
familii; preot paroh Viorel Creța.

Date biografi ce: Pr. Viorel Creța s-a născut în data de 
04.05.1976, în localitatea Șieu, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1998.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 26.10.2004, pentru parohia Bistrița - 
„Subcetate”, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

18. Parohia Bistrița Bârgăului I, având hramul bisericii: 
„Sfântul Ierarh Nicolae”; construită în anii 1923-1951; cu 
pictură executată de către pictorul Coriolan Munteanu din Cluj, 
care a pictat o serie de scene în interiorul bisericii; lucrările la 
pictura interioară au continuat sub conducerea pictorilor Ioan 
Cotu din Arad și Simion Ioan Pop din Prundu Bârgăului între 
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anii 1950-1972; cu un număr de 1429 credincioși; preot paroh 
Emil Timoce.

Date biografi ce: Pr. Emil Timoce s-a născut în data de 
30.05.1951, în localitatea Șieu, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1975; 
Institutul Teologic de grad Universitar din București,  

promoția 1979.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 16.12.1979, pentru parohia Bistrița Bârgăului I, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

19. Parohia Bistrița Bârgăului II, având hramul bisericii: 
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”; construită în anul 
1841 cu pictură în tehnica frescă, executată de către pictorul 
Faur Mihai în anul 1996; cu un număr de 1548 credincioși; preot 
paroh Alexandru Brici.

Date biografi ce: Pr. Alexandru Brici s-a născut în data de 
01.05.1959, în localitatea Perișor jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1981; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1986.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 07.02.1988, pentru 
parohia Perișor, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, 
unde a activat până la data de 01.01.1993, când a fost transferat 
la parohia Micești de Câmpie cu fi lia Fântânița, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. Cu data de 01.05.2001, a fost 
transferat la parohia Bistrița Bârgăului II, în cadrul aceluiași 
protopopiat.
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20. Parohia Blăjenii de Jos, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anii 1986-1992; 
cu pictură în tehnica frescă, executată de către pictorul Simion 
Seserman; cu un număr de 260 credincioși; preot paroh 
Anchidim Fetinca.

Date biografi ce: Pr. Anchidim Fetinca s-a născut în data 
de 02.06.1988, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Orotodox din Baia Mare, promoția  

2008;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Baia Mare, promoția  

2012.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

21.10.2011, pentru parohia Sic, protopopiatul Gherla, jud. Cluj, 
unde a activat până la data de 31.11.2016, când a fost transferat 
la parohia Blăjenii de Jos, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-
Năsăud.

21. Parohia Blăjenii de Sus, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”, construită între anii anii 1888-
1893; cu pictură în tehnica frescă; cu un număr de 377 credincioși; 
preot paroh Toader Tomoroga.

Date biografi ce: Pr. Toader Tomoroga s-a născut în data de 
21.04.1959, în localitatea Tiha Bârgăului, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 19.04.1995 pentru parohia Budești Fânațe 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până 
la data de 01.04.2004 când a fost transferat la parohia Blăjenii de 
Sus, în cadrul aceluiași protopopiat.
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22. Parohia Budacu de Sus, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”, construită în anii 1882-1886; 
cu pictură în tehnica frescă, executată de către pictorul Ion 
Mirică; cu un număr de 1475 credincioși; preot paroh Corneliu 
Mureșan.

Date biografi ce: Pr. Corneliu Mureșan s-a născut în data de 
08.12.1952, în localitatea Blăjenii de Jos, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1972; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1977.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 04.09.1973, pentru parohia Miceștii de Câmpie, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până 
la data de 10.12.1981 când a fost transferat la parohia Budacu de 
Sus, în cadrul aceluiași protopopiat.

23. Parohia Budurleni, biserica din lemn având hramul 
„Sfi nţii Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1705; 
cu un număr de 140 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh 
Alin Ionel Pașcu.

Filia Brăteni, având hramul bisericii: „Sfi nţii Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1836.

Date biografi ce: Pr. Alin Ionel Pașcu s-a născut în data de 
14.07.1974, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

14.01.2018, pentru parohia Budurleni, protopopiatul Bistrița, 
jud. Bistrița-Năsăud.



575

24. Parohia Buduș, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1907; pictată 
în tehnica tempera, executată de către pictorul Aurel Țâra; cu un 
număr de 1100 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Teofi l 
Moldovan.

Filia Budacu de Jos, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită în secolul XVI; monument istoric 
de categoria B; cumpărată în anul 1979 de la cultul evanghelic, 
ulterior a fost adaptată cultului ortodox; biserica nu este pictată.

Date biografi ce: Pr. Teofi l Moldovan s-a născut în data de 
12.10.1970, în localitatea Cătina, jud. Cluj.

Studii:
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 26.01.1997, pentru parohia Buduș cu fi lia Budacu de Jos, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

25. Parohia Chintelnic, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1907; cu un 
număr de 720 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Grigore 
Linu.

Filia Podirei, având hramul bisericii: „Buna Vestire”; 
construită în anul 2007. 

Date biografi ce: Pr.Grigore Linu s-a născut în data de 
06.03.1977, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii:
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2000.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 12.12.2002, pentru parohia 
Escu, protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat până la data 
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de 01.02.2009, când a fost transferat la parohia Chintelnic, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

26. Parohia Ciosa, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; biserica din lemn, construită în anul 1934; 
cu un număr de 200 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh 
Liviu Marius Tomoroga.

Filia Iliuța Bozghii, având hramul bisericii: „Pogorârea 
Sfântului Duh”, construită în anul 2006 pictură pe pânză 
executată de pictorul Horea Indolean. 

Date biografi ce: Pr. Liviu Marius Tomoroga s-a născut în 
data de 07.05.1981, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii:
Liceul Teoretic „Radu Petrescu” din Prundu Bârgăului,  

promoția 2000;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2005.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 06.02.2005, pentru parohia Ciosa, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

27. Parohia Colibița, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Apostoli Petru și Pavel”; construită în anul 1881; cu un număr 
de 250 credincioși; preot paroh Ioan Hăbălău.

Date biografi ce: Pr. Ioan Hăbălău s-a născut în data de 
05.08.1983, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii:
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța, promoția  

2006.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 

în data de 24.02.2008, pentru parohia Colibița, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.
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28. Parohia Crainimăt, având hramul bisericii: „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită în anul 
1547; cumpărată în anul 1979 de la cultul evanghelic-luteran a 
fost adaptată cultului ortodox; nu este pictată; cu un număr de 
670 credincioși; preot paroh Ioan Dumitru Pintea.

Date biografi ce: Pr. Ioan Dumitru Pintea s-a născut în 
data de 02.10.1977, în localitatea Milaș, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1997; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, promoția  

2001.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 02.02.2004, pentru parohia Crainimăt, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

29. Parohia Cușma, având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli 
Petru și Pavel”; construită în anul 1912; pictură restaurată de 
către pictorița Ana Maria Baciu; cu un număr de 500 credincioși; 
preot paroh Adrian Otviș.

Date biografi ce: Pr. Adrian Otviș s-a născut în data de 
12.07.1969, în mun. Bistrița jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 30.05.1993, pentru parohia Cușma, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. Slujește în paralel și 
la Centrul Pentru Persoane Vârstnice „Sfi nții Ioachim și Ana” 
din localitatea Cușma, în cadrul aceluiași protopopiat .

30. Parohia Delureni, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1928; cu pictură 
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executată de către pictorul Andrei Ovari din Teaca în anul 1936; 
cu un număr de 230 credincioși; preot paroh Gavril Zăgrean.

Date biografi ce: Pr. Gavril Zăgrean s-a născut în data de 
23.11.1971, în localitatea Ilva Mare, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2015.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

03.04.2016, pentru parohia Delureni, protopopiatul Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsăud.

31. Parohia Dipșa, având hramul bisericii: „Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, construită în anii 1482-
1500; monument istoric de clasa A; cumpărată în anul 1986 
de la cultul evanghelic, a fost adaptată cultului ortodox; nu este 
pictată; cu un număr de 600 credincioși; preot paroh Liviuț 
Tătar.

Date biografi ce: Pr. Liviuț Tătar s-a născut în data de 
17.02.1970, în localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1993; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1994.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 01.06.1995, pentru parohia Dipșa, protopopiatul Bistrița, 
jud. Bistrița-Năsăud.

32. Parohia Domnești, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1899; cu pictură 
în tehnica frescă, executată de către pictorul Simion Seserman; 
cu un număr de 578 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh 
Lucian-Ioan Blaga.
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Filia Nețeni, având hramul bisericii: „Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită în anul 1890; cu 
pictură în tehnica frescă, executată de către pictorul Simion 
Seserman. 

Date biografi ce: Pr. Lucian-Ioan Blaga s-a născut în data 
de 12.07.1979, în localitatea Reghin, jud.Mureș.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1999; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  

2004.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 04.06.2006, pentru parohia Domnești, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

33. Parohia Dorolea, având hramul bisericii: „Pogorârea 
Sfântului Duh”; construită în anul 1300; cumpărată în anul 1985 
de la cultul evanghelic a fost adaptată cultului ortodox; cu pictură 
executată de către pictorul Ștefan Rozoș; cu un număr de 594 
credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Dorel Moldovan.

Filia Valea Poienii, având hramul bisericii: „Sfântul 
Evanghelist Luca”; construită în anul 2004

Date biografi ce: Pr. Dorel Moldovan s-a născut în data de 
04.01.1970, în localitatea Teaca, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 15.09.1994, pentru parohia Orosfaia, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până 
la data de 01.12.1999, când a fost transferat la parohia Dorolea, 
în cadrul aceluiași protopopiat.
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34. Parohia Galații Bistriței, având hramul bisericii: 
„Sfânta Cuvioasă Paraschiva”; construită între anii 1865-1867; 
cu pictură executată de către pictorul Simion Seserman; cu un 
număr de 525 credincioși; preot paroh Marian Bulbuc.

Date biografi ce: Pr. Marian Bulbuc s-a născut în data de 
25.07.1991, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2010; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2014.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 04.01.2015, pentru parohia Galații Bistriței, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

35. Parohia Ghinda, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”, construită în anul 1937; cu un 
număr de 960 credincioși împreună cu fi lia; preot paroh Virgil 
Sămărtean.

Filia Jelna, având hramul bisericii: „Sfântul Proroc Ilie 
Tesviteanul”; construită în anul 2015. 

Date biografi ce: Pr. Virgil Sămărtean s-a născut în data de 
13.03.1959, în localitatea Valea Ungurașului, jud. Cluj.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1998.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Andrei al 

Alba Iuliei, în data de 01.01.1990, pentru parohia Poiana 
Aiudului, protopopiatul Aiud, jud. Alba, unde a activat până 
la data de 01.01.1993 când a fost transferat la parohia Sorostin, 
protopopiatul Mediaș, jud. Sibiu. Cu data de 01.01.2016, a fost 
transferat la parohia Ghinda, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-
Năsăud.
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36. Parohia Gledin, având hramul bisericii: „Sfânta Treime”; 
construită în anul 1994; cu pictură executată de către pictorul Aurel 
Țâra; cu un număr de 486 credincioși; preot paroh Ioan Titieni.

Date biografi ce: Pr. Ioan Titieni s-a născut în data de 
30.10.1968, în localitatea Șieu, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1994.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 07.10.1994, pentru parohia Gledin, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

37. Parohia Herina, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1906-1908; cu 
pictură executată de către pictorul Constantin Bârleanul; cu un 
număr de 284 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Ioan 
Păcurari. 

Filia Albești, având hramul bisericii: „Adormirea Maicii 
Domnului”; construită în anul secolul XV; cumpărată în anul 
1981 de la cultul evanghelic a fost adaptată cultului ortodox; 
biserica nu este pictată.

Date biografi ce: Pr. Ioan Păcurari s-a născut în data de 
02.09.1959 în localitatea Stupini, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1981; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2010.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 25.10.1981, pentru parohia Muntele Băișorii, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
21.11.1982, când a fost transferat la parohia Herina cu fi lia 
Albeștii Bistriței, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.
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38. Parohia Josenii Bârgăului, având hramul bisericii: 
„Sfânta Cuvioasă Paraschiva”; construită în anul 1806; cu 
pictură executată de către pictorii Victor Tistu și Niculae 
Andronaș; cu un număr de 1700 credincioși; preot paroh Ioan 
Nichita.

Date biografi ce: Pr. Ioan Nichita s-a născut în data de 
01.06.1966, în localitatea Uriu, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1987;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1992.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 04.05.1991, pentru parohia Nimigea de 
Sus, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat 
până în anul 1996, când a fost transferat la parohia Josenii 
Bârgăului, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

39. Parohia Lechința, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1937-1940; cu pictură 
executată de către pictorul Mihail Gabor; cu un număr de 1500 
credincioși; preot paroh Ioan Irimieș.

Date biografi ce: Pr. Ioan Irimieș s-a născut în data de 
02.05.1955, în localitatea Nușeni, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1975;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1980.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 15.03.1981, pentru parohia Lechința, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.
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40. Parohia Livezile, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Apostoli Petru și Pavel”; construită în anul 1844; cu pictură 
executată de către pictorul Gheorghe Croitoru; cu un număr de 
2000 credincioși; preot paroh Aurel Stelian Părăscan.

Date biografi ce: Pr. Aurel Stelian Părăscan s-a născut în 
data de 25.08.1971, în localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1992;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 29.03.1998, pentru parohia Poiana Ilvei, protopopiatul 
Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 
03.08.2009, când a fost transferat la parohia Livezile, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

41. Parohia Mărișelu, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anii 1892-1893; 
cu pictură executată de către pictorul Aurel Țâra; cu un număr 
de 590 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Aurelian 
Poptean.

Filia Măgurele, având hramul bisericii: „Sfi nţii Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anii 1896-1897; cu pictură 
executată de către pictorul Aurel Țâra.

Date biografi ce: Pr. Aurelian Poptean s-a născut în data de 
27.02.1978, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1997;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 31.05.1999, pe seama parohiei Molișet, 
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protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la 
data de 01.12.2000, când a fost transferat la parohia Sita în cadrul 
aceluiași protopopiat. Cu data de 01.07.2009, a fost transferat la 
parohia Mărișelu, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

42. Parohia Mijlocenii Bârgăului, având hramul bisericii: 
„Adormirea Maicii Domnului”; construită în anul 1930; cu 
pictură executată de către pictorul Simion Seserman; cu un 
număr de 1200 credincioși; preot paroh Mihai Moldovan.

Date biografi ce: Pr. Mihai Moldovan s-a născut în data de 
01.05.1955, în localitatea Galații Bistriței, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1977;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1982.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 23.03.1983, pentru parohia Viile Tecii, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 
01.05.2000, când a fost transferat la parohia Mijlocenii Bârgăului, 
în cadrul aceluiași protopopiat.

43. Parohia Milaș, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1891; cu 
pictură executată de către pictorii frați Maxim din București; 
cu un număr de 500 credincioși; preot paroh Lucian Nicodim 
Codreanu.

Filia Ghemeș, fără biserică.
Filia După Deal, fără biserică.
Filia Hirean, fără biserică.
Date biografi ce: Pr. Lucian Nicodim Codreanu s-a născut 

în data de 28.06.1985, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii: 



585

Seminarul Teologic Ortodox din  Cluj-Napoca, promoția 
2005;

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2009;

Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  
aceleiași facultăți, susținut în anul 2017.

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
04.11.2018, pentru parohia parohia Milaș, protopopiatul Bistrița, 
jud. Bistrița-Năsăud.

44. Parohia Monor, având hramul bisericii: „Sfântul Vasile 
cel Mare”; construită în anul 1880; cu pictură executată de către 
preotul pictor bisericesc Damian Tuluc; cu un număr de 823 
credincioși; preot paroh Iuliu Ceușan.

Date biografi ce: Pr. Iuliu Ceușan s-a născut în data de 
31.03.1975, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2003.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 09.05.2004, pentru parohia Budești 
Fânațe, protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, unde a 
activat până în anul 2016, când a fost transferat la parohia Monor, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

45. Parohia Mureșenii Bârgăului, având hramul bisericii: 
„Sfântul Ioan Botezătorul”; construită în anii 1914-1916; cu 
pictură executată de către pictorul Gheorghe Croitoru; cu un 
număr de 1500 credincioși; preot paroh Andrei Cotuțiu.

Date biografi ce: Pr. Andrei Cotuțiu s-a născut în data de 
03.05.1963, în localitatea Spermezeu, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1987; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din Pitești, promoția  
2004.

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l 
Herineanu, în data de 01.01.1988, pentru parohia Ciceu Corabia, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până 
la data de 03.05.2001, când a fost transferat la parohia Mureșenii 
Bârgăului, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

46. Parohia Ocnița, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1870-1873; 
cu pictură executată de către pictorul Vasile Munteanu; cu un 
număr de 760 credincioși; preot paroh Silviu Costin.

Date biografi ce: Pr. Silviu Costin s-a născut în data de 
26.04.1988, în orașul Vatra Dornei, jud. Suceava.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2013.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

24.07.2016, pentru parohia Ocnița, protopopiatul Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsăud.

47. Parohia Orheiul Bistriței, având hramul bisericii: 
„Sfântul Ierarh Nicolae”; construită în anul 1878; cu pictură 
executată de către pictorul Eugen Mirică; cu un număr de 546 
credincioși; preot paroh Ciprian Marcu.

Date biografi ce: Pr. Ciprian Marcu s-a născut în data de 
01.07.1978, în localitatea Iara, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1998; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2002.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
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Bistrițeanul, în data de 08.09.2004, pentru parohia Orheiul 
Bistriței, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

48. Parohia Orosfaia, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril” și  „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”; 
construită între anii 2006-2007; cu pictură executată de către 
pictorul Aron Stelian Pop; cu un număr de 400 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh Silviu Teodor Cordovan.

Filia Comlod, având hramul bisericii: „Sfântul Ioan 
Botezătorul”; construită în anul 2005; cu pictură executată de 
către pictorii Ioan Toma și Aron Stelian Pop. 

Date biografi ce: Pr. Silviu Teodor Cordovan s-a născut în 
data de 30.04.1974, în localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1996;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2006.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu 

în data de 08.06.1998, pentru parohia Crăiești, protopopiatul 
Turda, jud. Cluj, unde a activat până la data de 31.12.1999, când 
a fost transferat la parohia Orosfaia, protopopiatul Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsăud.

49. Parohia Petriș, având hramul bisericii: „Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită în secolul 
XIII; cumpărată în anul 1982 de la cultul evanghelic, a fost 
adaptată cultului ortodox; nu este pictată; cu un număr de 1400 
credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Vasile Tomoroga.

Filia Satul Nou având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli 
Petru și Pavel”; construită în anii 1854-1857; cumpărată în anul 
1982 de la cultul evanghelic, a fost adaptată cultului ortodox; nu 
este pictată. 
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Date biografi ce: Pr. Vasile Tomoroga s-a născut în data de 
23.08.1953 în localitatea Tiha Bârgăului, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1976; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1981.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 03.04.1982, pentru parohia Petriș, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

50. Parohia Pinticu, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1834; cu pictură 
în tehnica tempera, executată de către pictorul Horea Indolean, 
fi nalizată în anul 2015; cu un număr de 750 credincioși; preot 
paroh Victor Vărărean.

Date biografi ce: Pr. Victor Vărărean s-a născut în data de 
26.11.1983, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2004; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2008.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

26.02.2012, pentru parohia Pinticu, protopopiatul Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsăud.

51. Parohia Posmuș, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1910; cu pictură 
executată de către pictorul Aurel Țâra, restaurată în anul 2016 de 
către pictorul Ștefan Cocean; cu un număr de 580 credincioși; 
preot paroh Marin Lărgean.
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Date biografi ce: Pr. Marin Lărgean s-a născut în data de 
24.12.1979, în localitatea Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1999;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2004.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

16.02.2014, pentru parohia Posmuș, protopopiatul Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsăud.

52. Parohiile Prundu Bârgăului I și II, având hramul 
bisericii: „Sfântul Ierarh Nicolae”; construită în anul 1837; cu 
pictură executată de către pictorul Dan Ivanovici din București; 
cu un număr de 4500 credincioși; preoți parohi Ioan Jauca și 
Vasile Turc.

Date biografi ce: Pr. Ioan Jauca s-a născut în data de 
24.06.1950, în localitatea Josenii Bârgăului, jud. Bistrița-
Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1970; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1978.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l 

Herineanu, în data de 12.09.1971, pentru parohia Blăjenii de Jos, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până 
la data de 01.10.1979, când a fost transferat la parohia Pundu 
Bârgăului I, în cadrul aceluiași protopopiat.

Date biografi ce: Pr. Vasile Turc s-a născut în data de 
04.08.1953, în localitatea Simionești jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1977;
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Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  
1982.

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 
în data de 17.06.1977, pentru parohia Sângeorzu Nou, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până 
la data de 01.11.1988 când a fost transferat la parohia Prundu 
Bârgăului II, în cadrul aceluiași protopopiat.

53. Parohia Prundu Bîrgăului III, având hramul bisericii: 
„Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”; în construcție din anul 2016; 
cu un număr de 1700 credincioși; preot paroh Iacob Cristian 
Dolha.

Date biografi ce: Pr. Iacob Cristian Dolha s-a născut în 
data de 11.06.1981, în localitatea Frunzeni, jud. Mureș.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Alba-Iulia, promoția  

2001;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, promoția  

2006.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Andrei al 

Alba Iuliei, în data de 14.11.2004, pentru parohia Vălișoara, 
protopopiatul Aiud, jud. Alba, unde a activat până la data de 
01.05.2006, când a fost transferat la parohia Habic, protopopiatul 
Reghin, jud. Mureș. Cu data de 30.12.2015, a fost transferat la 
parohia nou înfi ințată Prundu Bârgăului III, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

54. Parohia Ragla, având hramul bisericii: „Nașterea Maicii 
Domnului”; construită în anii 1883-1886; cu pictură executată 
de către pictorul Eugen Mirică; cu un număr de 935 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh Ștefan Tonțian.

Filia Dumitrița, având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli 
Petru și Pavel”; construită în secolul XV-XVI; donată în anul 
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1977 de cultul evanghelic, a fost adaptată cultului ortodox; cu 
pictură executată de către pictorul Virgil Radu din Brăila. 

Date biografi ce: Pr. Ștefan Tonțian s-a născut în data de 
12.05.1968, în localitatea Dorolea, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1998.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 04.06.2001, pentru parohia Miceștii de 
Câmpie, protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, unde a 
activat până la data de 30.09.2017, când a fost transferat la parohia 
Ragla, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

55. Parohia Rusu Bârgăului, având hramul bisericii: 
„Sfântul Ierarh Nicolae”; construită între anii 1906; cu pictură 
executată de către pictorul Horea Indolean; cu un număr de 
1700 credincioși; preot paroh Ioan Platon.

Date biografi ce: Pr. Ioan Platon s-a născut în data de 
05.09.1959, în localitatea Josenii Bârgăului, jud. Bistrița-
Năsăud.

Studii: 
Institutul Teologic de grad Universitar din București,  

promoția 1986.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 25.08.1989, pentru parohia 
Măguri-Răcătău, protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a activat 
până în anul 1990, când a fost transferat la parohia Bichigiu, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. Începînd cu anul 
1996 a fost transferat la parohia Rusu Bârgăului, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

56. Parohia Ruștior, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1977; cu 
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pictură executată de către pictorul Aurel Țâra; cu un număr de 
980 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Grigore Marga.

Filia Lunca, având hramul bisericii: „Sfi nţii Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1960; cu pictură executată 
de către pictorul Mihai Ghinea. 

Date biografi ce: Pr. Grigore Marga s-a născut în data de 
17.05.1984, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2004; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2008.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 17.02.2008, pentru parohia Ruștior cu 
fi lia Lunca, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

57. Parohia Sărata, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1956; cu un 
număr de 1130 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Lazăr 
Cozman.

Filia Sărațel, având hramul bisericii: „Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită în anul 1956; cu 
pictură executată de către pictorul Mihai Gabor.

Date biografi ce: Pr. Lazăr Cozman s-a născut în data de 
02.10.1956, în localitatea Sălcuța, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1977;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1982.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 16.09.1982, pentru parohia Sărata, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.
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58. Parohia Sebiș, având hramul bisericii: „Înălțarea 
Domnului”; construită între anii 1904-1906; cu pictură executată 
de către pictorul Aurel Țâra; cu un număr de 890 credincioși; 
preot paroh Ciprian Frățilă.

Date biografi ce: Pr. Ciprian Frățilă s-a născut în data de 
29.04.1978, în localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din  București, promoția 

2002; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2006.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 13.04.2004, pentru parohia Țentea, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până 
la data de 01.05.2011, când a fost transferat la parohia Sebiș, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

59. Parohia Sigmir, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită între anii 1796-1799; cu pictură executată 
de către pictorul Aurel Țâra; cu un număr de 775 credincioși; 
preot paroh Simion Rad.

Date biografi ce: Pr. Simion Rad s-a născut în data de 
22.08.1953, în localitatea Teaca, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1975;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1980.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 01.01.1982, pentru parohia Pinticu, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 
01.04.2002, când a fost transferat la parohia Blăjenii de Sus cu 
fi lia Sigmir, în cadrul aceluiași protopopiat.
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60. Parohia Silivașu de Câmpie, având hramul bisericii: 
„Tăierea Capului Sfântului Ioan Boterzătorul”; construită între 
anii 1937-1950; cu pictură executată de către pictorul Simion 
Hârtoagă și Iosif Dordea; cu un număr de 883 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh Vasile Pintea.

Filia Fânațe, având hramul bisericii: „Sfi nţii Arhangheli 
Mihail și Gavril”; biserică din lemn; monument istoric; nu se 
cunosc date istorice despre ea. 

Date biografi ce: Pr. Vasile Pintea s-a născut în data de 
16.09.1956, în localitatea Orosfaia, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1979; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1984.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 15.05.1985, pentru parohia 
Silivașu de Câmpie, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

61. Parohia Simionești, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită în anul 1904; nu este pictată; cu un 
număr de 504 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Paul 
Adrian Marian.

Filia Monariu, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită în anul 1822; cu pictură executată de către 
pictorul Pârțu (Nimigeanu) din Nimigea Ungurească. 

Date biografi ce: Pr. Paul Adrian Marian s-a născut în data 
de 09.07.1980, în localitatea Gherla, jud. Cluj.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2009.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
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Bistrițeanul, în data de 02.02.2010, pentru parohia Budurleni, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până 
la data de 30.07.2015 când a fost transferat la parohia Simionești 
în cadrul aceluiași protopopiat.

62. Parohia Slătinița, având hramul bisericii: „Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe”; construită în secolul al XV-lea; nu 
este pictată; cu un număr de 470 credincioși; preot paroh Petru 
Florin Moișan.

Date biografi ce: Pr. Petru Florin Moișan s-a născut în data 
de 23.02.1972, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2015.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 17.10.1993, pentru parohia 
Plaiuri, protopopiatul Turda, jud. Cluj, unde a activat până la 
data de 01.07.1996, când a fost transferat la parohia Crișeni, în 
cadrul aceluiași protopopiat. Începând cu data de 11.01.2011 a 
fost transferat la parohia Slătinița, protopopiatul Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsăud.

63. Parohia Strâmba, având hramurile bisericii „Nașterea 
Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul”; 
construită în anul 1989; cu pictură executată de către pictorița 
Despina Iulia Cândoiu; cu un număr de 474 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh Ștefan Murgoi.

Filia Dumbrava, având hramul bisericii: din lemn „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1640; biserica nouă, 
în construcție având hramul „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul”. 

Date biografi ce: Pr. Ștefan Murgoi s-a născut în data de 
09.01.1974, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.
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Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2010.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 28.11.1998, pentru parohia Strâmba, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

64. Parohia Susenii Bârgăului, având hramul bisericii: 
„Înălțarea Domnului”; construită în anul 1898; cu pictură 
executată de către pictorul Gheorghe Croitoru; cu un număr de 
1237 credincioși; preot paroh Gabriel Pugna.

Date biografi ce: Pr. Gabriel Pugna s-a născut în data de 
22.04.1967, în localitatea Gherla, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1992;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2006.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 22.11.1998, pentru parohia Săcuieu, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj, unde a activat până la data de 
05.06.2004, când a fost transferat la parohia Susenii Bârgăului, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

65. Parohia Șieu, având hramul bisericii: „Sfi nţii Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1885; cu pictură executată 
de către pictorul Aurel Țâra; cu un număr de 1180 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh preot paroh Ioan Creţa.

Filia Șoimuș, având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli 
Petru și Pavel”; construită în anul 1975; cu pictură executată de 
către preotul pictor bisericesc Damian Tuluc. 

Date biografi ce: Pr. Ioan Creța s-a născut la 05.10.1984, în 
mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 
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Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2004;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2008. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 06.12.2009, pentru parohia Florești, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. Începând cu data de 
01.10.2018 este transferat la parohia Șieu, protopopiat Bistrița, 
jud. Bistrița-Năsăud.

66. Parohia Șieu Măgheruș, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1880; cu pictură 
executată de către pictorul Gheorghe Croitoru; cu un număr de 
900 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Ilie Pioraș.

Filia Valea Măgherușului, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1954; cu pictură 
executată de către pictorul Daniel Tuluc, 

Date biografi ce: Pr. Ilie Pioraș s-a născut în data de 
07.03.1962, în localitatea Rodna, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din  Caransebeș, promoția 

1983;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1988.
Hirotonit preot de către IPS Timotei al Aradului în data 

de 01.10.1988, pentru parohia Berechiu, protopopiatul Ineu, 
jud. Arad, unde a activat până la data de 20.12.1992 când a fost 
transferat la parohia Perișor, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-
Năsăud. Începând cu data de 01.05.2001, a fost transferat la parohia 
Șieu Măgheruș, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

67. Parohia Șieuț, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anii 1837-1840; cu 
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pictură executată de către pictorul Gheorghe Croitoru; cu un 
număr de 680 credincioși; preot paroh Ștefan Pralea.

Date biografi ce: Pr. Ștefan Pralea s-a născut în data de 
11.08.1991, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2010;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2014.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 08.03.2015, pentru parohia Șieuț, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

68. Parohia Șopteriu, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită în anul 1799; cu pictură executată 
de către pictorul Aron Pop; cu un număr de 330 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh Leon Oltean.

Filia Fânațe, ridicată între anii 1992-1996; doar zugravită. 
Date biografi ce: Pr. Leon Oltean s-a născut în data de 

25.10.1960, în localitatea Sebiș, jud. Bistrița-Năsăud.
Studii: 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  
2004.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, în data de 07.11.2004, pentru parohia Șopteriu, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

69. Parohia Teaca, având hramul bisericii: „Sfânta Treime”; 
construită în anii 1928 -1931; cu pictură executată de către 
pictorul Aurel Țâra; cu un număr de 1100 credincioși; preot 
paroh Vasile Motogna.

Date biografi ce: Pr. Vasile Motogna s-a născut în data de 
13.08.1980, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 



599

S eminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 
2000 ;

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  
2004.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, în data de 03.04.2005, pentru parohia Hălmăsău, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până 
la data de 01.11.2014, când a fost transferat la parohia Teaca 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

70. Parohia Tiha Bârgăului, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1857; cu pictură 
executată de către pictorul Gheorghe Croitoru; cu un număr de 
1100 credincioși; preot paroh Ioan Fontu.

Date biografi ce: Pr. Ioan Fontu s-a născut în data de 
10.11.1951, în localitatea Nimigea de Sus, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii:
Liceul Teoretic Nr. 2 din Năsăud, promoția 1970; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1974.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 21.11.1974, pentru parohia Sărata, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 
01.09.1978, când a fost transferat la parohia Tiha Bârgăului, în 
cadrul aceluiași protopopiat.

71. Parohia Tureac, având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli 
Petru și Pavel”; construită în anul 1958; este doar zugrăvită; cu 
un număr de 2200 credincioși; preot paroh Dumitru Halas.

Date biografi ce: Pr. Dumitru Halas s-a născut în data de 
28.06.1951, în localitatea Șieu, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul  Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

1972;
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Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  
1976.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Iustinian Maramureșanul, în data de 27.11.1976, pentru parohia 
Blăjenii de Sus cu fi lia Sigmir, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-
Năsăud, unde a activat până la data de 01.04.2002, când a fost 
transferat la parohia Tureac, în cadrul aceluiași protopopiat.

72. Parohia Unirea, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în secolul XV; 
cumpărată în anul 1981 de la cultul evanghelic a fost adaptată 
cultului ortodox; cu pictură executată de către pictorul Alexandru 
Crișan și Dan Ivanovici; cu un număr de 2000 credincioși; preot 
paroh Ioan Mugurel Urian.

Date biografi ce: Pr. Ioan Mugurel Urian s-a născut în data 
de 21.01.1973, în localitatea Gherla, jud. Cluj.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1998.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 21.09.1997, pentru parohia Leșu, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până 
la data de 01.07.2011, când a fost transferat la parohia Unirea, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

73. Parohia Urmeniș, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită în 1931; cu pictură executată 
de către pictorul Gheorghe Croitoru; cu un număr de 700 
credincioși; preot paroh Ioan Cozma.

Date biografi ce: Pr. Ioan Cozma s-a născut în data de 
06.10.1968, în localitatea Dej, jud. Cluj.

Studii: 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 1994.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 09.04.1995, pentru parohia Urmeniș 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

74. Parohia Viile Tecii, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anii 1883-1887; cu pictură 
în tehnica frescă, executată de către pictorul Simion Seserman; cu un 
număr de 921 credincioși; preot paroh Bogdan Daniel.

Date biografi ce: Pr. Bogdan Daniel s-a născut în data de 
04.10.1986 în localitatea Dej, jud. Cluj.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2006; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2010.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 20.02.2011, pentru parohia Viile Tecii, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

75. Parohia Viișoara I, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită în anul 1480; cumpărată în anul 
1977 de la cultul evanghelic, a fost adaptată cultului ortodox; nu 
este pictată; cu un număr de 1200 credincioși; preot paroh Iacob 
Marga.

Date biografi ce: Pr. Iacob Marga s-a născut în data de 
09.10.1978, în localitatea Chiochiș, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din  București, promoția 

1999;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, promoția  

2003.
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 31.05.2009, pentru parohia Posmuș, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până 
la data de 31.12.2013, când a fost transferat la parohia Viișoara, 
în cadrul aceluiași protopopiat.

76. Parohia Viișoara II, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Împărați Constantin și Elena”; parohia este înfi ințată în anul 
2013; serviciile religioase se ofi ciază într-un paraclis provizoriu; 
cu un număr de 400 credincioși; preot paroh Călin Sigartău.

Date biografi ce: Pr. Călin Sigartău s-a născut în data de 
12.04.1975, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2000.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 16.04.2000, pentru parohia Geaca, protopopiatul Gherla, 
jud. Cluj, unde a activat până la data de 14.09.2013, când a fost 
transferat la parohia Viișoara II, protopopiatul Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsăud.

Preoți misionari și de slujire caritativă din cadrul 
protopopiatului Bistrița

1. Așezământul religios „Sfântul Vasile cel Mare”- 
Bistrița, capela având hramul bisericii: „Sfântul Vasile cel Mare”, 
construită în anii 2001-2002, nu este pictată, preot Vasile Sorin 
Moldovan.

Date biografi ce: Pr. Vasile Sorin Moldovan s-a născut în 
data de 05.02.1975, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii:
Liceul Industrial Nr. 3 din Bistrița. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
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Someșanul, pentru postul de preot misionar al protopopiatului 
Bistrița, având în grijă Școalile: Specială nr. 1 și nr. 2 din Bistrița, 
precum și Centrul de Plasament pentru Copii și Căminul de 
Bătrâni din aceiași localitate. 

2. Biserica Militară de garnizoană - Bistrița, având hramul 
bisericii: „Înălțarea Domnului”; construită în anul 2002; din 
lemn; fără pictură; preot Cristian Marțian.

Date biografi ce: Pr. Cristian Marțian s-a născut în data de 
05.06.1979, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1998;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2002.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 08.09.2003, ca preot misionar 
pentru protopopiatul Dej, jud. Cluj, unde a activat până la 
data de 31.12.2016, când a fost transferat la Biserica Militară 
de Garnizoană - Bistrița, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-
Năsăud.

3. Biserica Militară de garnizoană - Prundu Bârgăului, 
având hramul bisericii: „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”; 
construită în anii 2008-2009; din lemn; fără pictură; preot 
Ovidiu Halas.

Date biografi ce: Pr. Ovidiu Halas s-a născut în data de 
30.07.1970, în orașul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Liceul Mecanic din Beclean, promoția 1988; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba - Iulia,  

promoția 2013.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
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Someșanul, în data de 29.08.2013, pentru Biserica Militară - 
Prundu Bârgăului, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

4. Paraclisul Spitalului Municipal Bistrița, paraclis având 
hramul: „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca”; construită între 
anii 1997-1999; cu pictură executată de către pictorul Ioan 
Rauca; preot Grigore Furcea.

Date biografi ce: Pr. Grigore Furcea s-a născut în data de 
28.01.1954, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Liceul „George Coșbuc” din Năsăud, promoția 1973;  
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1978.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 29.08.1978, pentru parohia Șieu Odorhei, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 
01.08.1997, când a fost transferat la Spitalul Județean de Urgență 
- Bistrița, în cadrul aceluiași protopopiat.

5. Biserica Spitalului TBC Bistrița, având hramul bisericii: 
„Sfi nții Doctori fără de Arginți Cosma și Damian”; construită 
în anii 2005-2008; cu pictură executată de către pictorul Indolean 
Horea; preot Lucian Viorel Pop.

Date biografi ce: Pr. Lucian Viorel Pop s-a născut în data 
de 09.06.1960, în satul Corni, comuna Bicaz, jud. Maramureș.

Studii:
Liceul de artă „George Coșbuc” din Baia Mare, promoția  

1979;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1984.
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Andrei al 

Alba Iuliei, în data de 13.07.1990, pentru parohia Borsec, 
protopopiatul Miercurea Ciuc, jud. Harghita, unde a activat până 
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la data de 29.06.1995, când a fost transferat la parohia Teiuș III, 
protopopiatul Blaj, jud. Alba. Începînd cu data de 01.08.1997, a 
fost transferat la parohia Șieu Odorhei, protopopiatul Bistrița, 
jud. Bistrița-Năsăud, unde a activat până la data de 01.04.2006 
când a plecat în Italia la Parohia Canicatti - Sicilia. A stat aici 
până la data de 01.07.2006, când a revenit în țară ca preot 
îmbisericit la parohia Bistrița - „Sfânta Treime”, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. Din data de 01.09.2008, a fost 
numit ca preot de caritate la Spitalul TBC - Bistrița, în cadrul 
aceluiași protopopiat.

6. Capela Penitenciarului Bistrița, având hramul bisericii: 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”; construită în anul 1996; cu 
pictură executată de către pictorul Dan Cotoc; preot Ioan-Vasile 
Vlașin.

Date biografi ce: Pr. Ioan-Vasile Vlașin s-a născut în data 
de 08.10.1988, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii:
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița,  

promoția 2007;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 20011;
Masterat în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2013. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 
de 26.12.2012, ca preot capelan al Penitenciarului Bistrița, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

7. Biserica Spitalului Oncologic Bistrița, având hramul 
bisericii: „Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul”; construită în 
anii 2013-2016; preot Nicolae Conț.

Date biografi ce: Pr. Nicolae Conț s-a născut în data de 
09.08.1974, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 1998.

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, în data de 25.08.2002, pentru Spitalul Județean 
Bistrița - „Oncologie”, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-
Năsăud.

8. Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala 
Bistrița; având ca punct de slujire demisolul bisericii parohiei 
„Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”- Bistrița; preot Vasile Cătălin 
Mileșan. 

Date biografi ce: Pr. Vasile Cătălin Mileșan s-a născut în 
data de 04.05.1983, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2015.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

09.06.2016, pentru parohia Asociația Națională a Surzilor din 
România - Filiala Bistrița, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-
Năsăud. Ofi ciază serviciile religioase în limbajul mimico-
gestional.

9. Preot misionar și secretar al protopopiatului Bistrița; 
preot Vidican Emanuel.

Date biografi ce: Pr. Emanuel Vidican s-a născut în data de 
04.10.1986, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2006;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2010.
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

20.02.2011, ca preot misionar al protopopiatului Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsăud.
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PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN BECLEAN*

Protopop: Pr. Doru Vicențiu Zinveliu
Secretar: Pr. Lucian Gabriel Badale
Sediul: Aleea Castanului, nr. 4, Beclean
Tel: 0264 343 338; 
e-mail: protopopiatbeclean@yahoo.com

1. Parohia Agrieș, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construcție fi nalizată în anul 
1905; cu pictură în tempera, realizată de pictorii Ioan Todorean 
și Ștefan Cocean; cu un număr de 864 credincioși; preot paroh 
Timoft ei Găurean. 

Filia Agrieșel, biserica având hramul „Nașterea Sfântului 
Ioan Botezătorul”; construcție începută în anul 2013. 

Date biografi ce: Pr. Timoft ei Găurean s-a născut la data de 
10.07.1949, în localitatea Agrieș, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul Industrial din Blaj, promoția 1970;  
Seminarul Teologic Ortodox din Curtea de Argeș,  

promoția 1977. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

la data de 10.07.1977, pe seama parohiei Ciubanca, protopopiatul 
Dej, jud. Cluj. În data de 01.10.1984, a fost transferat la parohia 
Bogata, în cadrul aceluiași protopopiat. Din luna iulie 2005, a 
fost transferat la parohia Agrieș, protopopiatul Beclean, jud. 
Bistrița-Năsăud. 

* Datele ne-au fost furnizate de către Ofi ciul Protopopesc Beclean.
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2. Parohia Agrișul, formată din două sate: Agrișul de Sus, 
având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh Nicolae”; construită în 
anul 1910; pictură executată de către pictorul Nicolae Adrian 
din Sibiu, în tehnica frescă; și Agrișul de Jos, cu hramul bisericii: 
„Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1925; 
pictată în frescă, de către pictorul Simion Seserman, în anul 
2008; cu un număr total de 390 credincioși; preot paroh Lucian 
Gabriel Badale.

Date biografi ce: Pr. Lucian Gabriel Badale s-a născut la 
data de 01.04.1978, în mun. Câmpulung-Moldovenesc, jud. 
Suceava. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Mitropolitul Dosoft ei” din  

Suceava, promoția 1997; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2001. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, la 

data de 08.08.2002, pe seama parohiei Agrișul, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

3. Parohia Beclean I, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1974-1979; 
pictată în frescă, de către pictorul Constantin Bumbu, în anul 
2016; cu un număr de 2350 credincioși; preot paroh Vasile 
Cherhaț. 

Date biografi ce: Pr. Vasile Cherhaț s-a născut la data de 
07.11.1952, în localitatea Dobricel, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1973; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1978. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 
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la data de 21.09.1975, pe seama parohiei Matei, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. Începând cu anul 1990, a fost 
transferat la parohia Bârla, în cadrul aceluiași protopopiat. 
Din data de 01.02.2000 a fost transferat la parohia Beclean I, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

4. Parohia Beclean II, având hramul bisericii: “Sfântul 
Apostol Andrei” și „Sfi nții Martiri Brâncoveni”; construită 
între anii 1998-2013; pictată în frescă, de către pictorul Gheorghe 
Rogojanu; cu un număr de 1261 credincioși; preot paroh Claudiu 
Doru Zinveliu, preot slujitor Doru Vicențiu Zinveliu.

Date biografi ce: Pr. Claudiu Doru Zinveliu s-a născut la 
data de 23.11.1972, în orașul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul Teoretic din Beclean, promoția 1991;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1998. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 

la data de 27.08.2000, pe seama protopopiatului Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud, ca preot de slujire caritativă la Centrul pentru 
Protecția Copilului Beclean. Începând cu 01.11.2013, a fost 
transferat la parohia Beclean II, protopopiatul Beclean, jud. 
Bistrița-Năsăud. 

Date biografi ce: Pr. Doru Vicențiu Zinveliu s-a născut la 
data de 08.11.1949, în localitatea Mireș-Chiuza, jud. Bistrița-
Năsăud. 

Studii: 
Liceul Teoretic din Beclean, promoția 1967; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1971. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

la data de 05.03.1972, pe seama parohiei Șieu Sfântu, jud. Bistrița-
Năsăud. Începând cu data de 01.10.1975, a fost transferat la parohia 
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Șieu, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. Din data de 
01.03.1995, este transferat la parohia Beclean II, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. Cu data de 01.05.2011, a fost numit 
protopop al reânfi ințatului protopopiat Beclean, jud. Bistrița-
Năsăud.

5. Parohia Beclean III, parohie misionară, având hramul 
bisericii: „Sfânta Cuvioasă Paraschiva”; construcție începută în 
anul 2008; preot paroh Adrian Cherhaț.

Date biografi ce: Pr. Adrian Cherhaț s-a născut la data de 
12.11.1976, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1996; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2000; 
Doctorat - în cadrul aceleiași facultăți, obținut în anul  

2014.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 29.06.2009, ca preot misionar, pe seama 
parohiei Beclean III, protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud; 
este în același timp și inspector pentru învățământul religios în 
cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. 

6. Parohia Beclean IV, având hramul bisericii: „Buna 
Vestire”; construită în anul 1892; pictată în tempera de pictorii 
Victor Tistu din Bacău și Teodor Ștefan din Baia Mare; cu un 
număr de 800 credincioși; preot paroh Cristian Dragoș.

Date biografi ce: Pr.Cristian Dragoș s-a născut la data de 
12.04.1980, în localitatea Lozna, jud. Sălaj. 

Studii: 
Seminarului Teologic Ortodox din Baia Mare, promoția  

1999; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din  
Sibiu, promoția 2003. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, la data de 06.02.2005, pe seama parohiei Budești, 
jud. Bistrița-Năsăud. Începând cu 01.03.2015 a fost transferat la 
parohia Beclean IV, protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

7. Parohia Beudiu, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1913, pictată 
în tempera, de către pictorul Constantin Bumbu; cu un număr 
de 426 credicioși, împreună cu fi lia; preot paroh Gavril Emilian 
Mureșan.

Filia Vița, cu hramul bisericii: „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”; construită între anii 1937-1938; pictură executată 
de către pictorul Ștefan Cocean.

Date biografi ce: Pr.Gavril Emilian Mureșan s-a născut la 
data de 16.12.1969, în orașul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul Agro-Industrial din Seini, promoția 1988;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2008. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 24.06.1995, pe seama parohiei Chiochiș, 
jud. Bistrița-Năsăud. Începând cu data de 01.11.2010, a fost 
transferat la parohia Beudiu, protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-
Năsăud.

8. Parohia Braniștea, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1901; pictată 
în tempera de echipa de pictori Nicolae Andronaș, Gheorghe 
Monda și Teodor Andronaș; cu un număr de 475 credincioși; 
preot paroh Adrian Bejan.

Date biografi ce: Pr. Adrian Bejan s-a născut la data de 
17.06.1987, în mun.București. Studii: 
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Colegiul Economic Administrativ din Iași, promoția  
2006; 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2013. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 
11.11.2014, pe seama parohiei Braniștea, protopopiatul Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud. 

9. Parohia Breaza, cu hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1899; pictată în frescă, 
de către pictorul Constantin Bumbu; cu un număr de 830 
credincioși; preot paroh Daniel Țărmure. 

Date biografi ce: Pr. Daniel Țărmure s-a născut la data de 
29.05.1977, în localitatea Cugir jud. Alba. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1997; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2013. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Daniel Ciobotea 

al Moldovei, la data de 07.12.1997, pe seama parohiei Vlădeni, 
protopopiatul Dorohoi, jud. Botoșani. Începând cu data de 
01.12.2000, a fost transferat la parohia Molișet, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, iar din15.03.2009, transferat la 
parohia Breaza, în cadrul aceluiași protopopiat. 

10. Parohia Borleasa, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1937-1947; 
pictată în frescă, de echipa de pictori Victor Tistu , Nicolae 
Andronaș și Ștefan Teodor; cu un număr de 300 credincioși; 
preot paroh Maft ei Hiticaș.

Date biografi ce: Pr. Maft ei Hiticaș s-a născut la data de 
30.03.1969, în localitatea Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud. 
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Studii: 
Liceul „Gheorghe Șincai” din Cluj Napoca, promoția  

1990;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, la data de 29.08.1998, pe seama parohiei Borleasa, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

11. Parohia Budești, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1926-
1936; pictată în frescă, de către pictorul Radu Ghenghea din 
Mănăstirea Humorului; cu un număr de 430 credincioși; preot 
paroh Claudiu Tudor Șumandea.

Date biografi ce: Pr.Claudiu Tudor Șumandea s-a născut 
la data de 13.09.1991, în mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2010; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2014. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

15.03.2015, pe seama parohiei Budești, protopopiatul Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud. 

12. Parohia Budești Fânațe, având hramul bisericii: „Sfântul 
Apostol Andrei”; construită în anul 1974; pictată în frescă, de 
pictorii Emil Dunăre și Argentina Horincar; cu un număr de 
315 credincioși; preot paroh Andrei Rareș Pîntea.

Date biografi ce: Pr. Andrei Rareș Pîntea s-a născut la data 
de 22.08.1989, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Semina rul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

2008; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2012. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data 
de 12.12.2016, pe seama parohiei Budești Fânațe, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

13. Parohia Căianu Mare, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită între anii 1970-1977; pictată în 
tempera de preotul pictor bisericesc Damian Tuluc; cu un număr 
de 420 credincioși; preot paroh Ștefan Octavian Crișan.

Date biografi ce: Pr. Ștefan Octavian Crișan s-a născut la 
data de 27.12.1982, în mun. Brașov, jud. Brașov. 

Studii: 
Colegiul Național „Ion Maiorescu” din Giurgiu, promoția  

2001; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2001. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data 

de 12.02.2012, pe seama parohiei Căianu Mic, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

14. Parohia Căianu Mic, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1884; pictată 
în frescă, de către pictorii Victor Tistu și Ștefan Teodor; cu 
un număr de 833 credincioși; preot paroh Alexandru Eugen 
Gherghel.

Date biografi ce: Pr. Alexandru Eugen Gherghel s-a născut 
la data de 10.12.1978, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1999;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004; 
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Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  
aceleiași facultăți, susținut în anul 2013. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, la data de 01.09.2009, pe seama parohiei Dumbrăveni, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. Începând cu data 
de 01.11.2016, a fost transferat la parohia Căianu Mic, în cadrul 
aceluiași protopopiat. 

15. Parohia Chețiu, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1925; pictată 
în frescă, de către pictorul Nicolae Andronaș; cu un număr de 
615 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Teodor Marius 
Cornea.

Filia Bozieș, cu hramul bisericii: „Nașterea Maicii 
Domnului”, construită între anii 1998-2001; pictură executată 
de către pictorul Alin Teodor din Urișor. 

Date biografi ce: Pr. Teodor Marius Cornea s-a născut la 
data de 24.09.1987, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2007; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2011. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

05.08.2016, pe seama parohiei Chețiu, protopopiatul Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud. 

16. Parohia Chiochiș, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1920; pictură 
executată de către pictorul Gheorghe Croitoru; cu un număr de 
261 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Mihai Ioan Pop. 

Filia Strugureni, cu hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în sec. XV-XVI; fără pictură. 
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Date biografi ce: Pr. Mihai Ioan Pop s-a născut la data de 
15.08.1984, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița,  

promoția 2004; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din  

Sibiu, promoția 2008. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 06.12.2010, pe seama parohiei Chiochiș, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

17. Parohia Chiraleș, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1930-1934; 
pictată în tempera, de către pictorul Constantin Bumbu; cu un 
număr de 445 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Horațiu 
Mureșan.

Filia Țigău, cu hramul bisericii: „Sfânta Cuvioasă 
Paraschiva”; adusă din Șaru Dornei în anul 1706; pictură 
executată de către pictorul Ioan Ștențel, din Sânmărghita. 

Date biografi ce: Pr. Horațiu Mureșan s-a născut la data de 
31.12.1979, în localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1999; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, promoția  

2003. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 20.11.2005, pe seama parohiei Chiraleș, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

18. Parohia Ciceu Cristești, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită la anul 1800; pictată 
de către pictorii Victor Tistu din Buhuși și Ștefan Teodor din 
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Șomcuta Mare; cu un număr de 400 credincioși; preot paroh 
Valerian Vaida. 

Date biografi ce: Pr. Valerian Vaida s-a născut la data de 
20.08.1955, în localitatea Gârboul Dejului, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Craiova, promoția  

1984; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

1996. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop Vasile 

Coman al Oradiei, la data de 15.08.1985, pe seama parohiei 
Dumbrăvița de Codru, protopopiatul Tinca, jud. Bihor. Începând 
cu anul 1990, a fost transferat la parohia Matei, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. Din anul 2009, a activat la parohia 
Bârla, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, iar din 
data de 01.12.2012, este transferat la parohia Ciceu Cristești, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

19. Parohia Ciceu Giurgești, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1822-1828; 
pictură executată de către pictorul Constantin Bumbu; cu un 
număr de 702 credincioși; preot paroh Constantin Dan Ift imi. 

Date biografi ce: Pr. Constantin Dan Ift imi s-a născut la 
data de 09.06.1982, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Dej, promoția  

2001; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2005; 
Doctorat - Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj- 

Napoca, obținut în anul 2017. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 21.07.2005, pe seama parohiei Ceaba, 
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protopopiatul Gherla, jud. Cluj. Începând cu data de 01.02.2011, a 
fost transferat la parohia Ciceu Giurgești, protopopiatul Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud.

20. Parohia Ciceu Hășmaș, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1962-1963; 
pictată de către pictorii Simion Hârțoagă din Agnita, și Iosif 
Dordea; cu un număr de 135 credincioși; preot paroh Marian 
Alexandru Covaciu. 

Date biografi ce: Pr. Marian Alexandru Covaciu s-a născut 
la data de 15.08.1990, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2009; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2013. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data 

de 01.07.2016, pe seama parohiei Ciceu Hășmaș, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

21. Parohia Ciceu Mihăiești, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1911; în curs 
de pictare; cu un număr de 600 credincioși; preot paroh Adrian 
Călin Vaida. 

Date biografi ce: Pr. Adrian Călin Vaida s-a născut la data 
de 06.11.1967, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1989; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1993. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, la data de 01.05.1991, pe seama parohiei 
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Gârboul Dejului, protopopiatul Dej, jud. Cluj. Începând cu 
data de 01.11.1994, a fost transferat la parohia Ciceu Mihăiești, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

22. Parohia Ciceu Poieni, având hramul bisericii: „Sfânta 
Cuvioasă Parascheva”; construită între anii 1905-1910; pictură 
executată de către pictorul Ioan Bumb din Dej; cu un număr de 
320 credincioși; preot paroh Raul Vasile Pap. 

Date biografi ce: Pr. Raul Vasile Pap s-a născut la data de 
03.08.1992, în mun. Satu Mare, jud. Satu Mare. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2011; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2015;
Doctorand al Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din  

cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă - Cluj-Napoca. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data 

de 25.09.2016, pe seama parohiei Ciceu Poieni, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

23. Parohia Cociu, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1926; pictată 
în tempera, de către pictorul Gheorghe Croitoru; cu un număr 
de 876 credincioși; preot paroh Vasile Rus.

Date biografi ce: Pr.Vasile Rus s-a născut la data de 
22.04.1953, în localitatea Nimigea, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul „Andrei Mureșanu” din Dej, promoția 1972;  
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1976. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

la data de 11.11.1976, pe seama parohiei Cociu, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 



620

24. Parohia Coldău, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1936; pictată 
în tempera, de către pictorul Constantin Bumbu; cu un număr 
de 320 credincioși; preot paroh Liviu Colcer-Iuga. 

Date biografi ce: Pr. Liviu Colcer-Iuga s-a născut la data de 
18.09.1978, în mun. Târgu Mureș, jud. Mureș. 

Studii: 
Liceul Teoretic „Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, promoția  

1997;
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din  

Sibiu, promoția 2003. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Andrei al 

Alba Iuliei, la data de 02.04.2006, pe seama parohiei Petrilaca, 
protopopiatul Luduș, jud. Mureș. Începând cu data de 20.12.2015, 
a fost transferat la parohia Coldău, protopopiatul Beclean, jud. 
Bistrița-Năsăud.

25. Parohia Ciceu Corabia, având hramul bisericii: „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”; construită între 
anii 1843-1844; pictată în tempera, de către pictorii Constantin 
Bumbu și Ivan Ivăncuș; cu un număr de 120 credincioși; preot 
paroh – vacant. 

26. Parohia Corvinești, având hramul bisericii: „Sfânta 
Cuvioasă Paraschiva”; construită între anii 1934-1935; pictură 
executată de către pictorul Constantin Bîrleanu; cu un număr 
de 300 credincioși; preot paroh Vlad Rareș Murgoi. 

Date biografi ce: Pr. Murgoi Vlad Rareș s-a născut la data 
de 02.07.1988, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2008; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012;
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Facultatea de Drept din cadrul U.B.B. Cluj-Napoca,  
promoția 2017. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 
23.07.2014, pe seama parohiei Corvinești, protopopiatul Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud.

27. Parohia Dobricel, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1938-1942; 
pictată în tempera, de către pictorul Horea Indolean; cu un 
număr de 447 credincioși; preot paroh Dănuț Vidican.

Date biografi ce: Pr. Dănuț Vidican s-a născut la data de 
02.01.1970, în localitatea Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca,  

promoția1993; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2004; 
Doctorat - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Lucian  

Blaga” din Sibiu, obținut în anul 2009. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 21.03.1994, pe seama parohiei Dobricel, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

28. Parohia Dumbrăveni, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1908-1909; 
pictură executată de către pictorul Ioan Burlea; cu un număr de 
380 credincioși; preot paroh Leon Drăgan. 

Date biografi ce: Pr. Leon Drăgan s-a născut la data de 
18.06.1993, în mun. Vatra Dornei, jud. Suceava. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Mitropolit Dosoft ei” din  

Suceava, promoția 2012; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2005. 
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Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data 
de 12.11.2016, pe seama parohiei Dumbrăveni, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

29. Parohia Dumbrăvița, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1896; pictură 
executată în tempera, de către pictorul Constantin Bumbu; cu 
un număr de 560 credincioși; preot paroh Ciprian Văidăhăzan. 

Date biografi ce: Pr. Ciprian Văidăhăzan s-a născut la data 
de 01.11.1984, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2005;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2009 . 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data 

de 14.10.2014, pe seama parohiei Dumbrăvița, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

30. Parohia Enciu, având hramurile bisericii „Sfi nții 
Apostoli Petru și Pavel” și „Sfânta Cuvioasă Paraschiva”; 
construită între anii 1924-1925; pictură în tempera, executată de 
către pictorul Matei Manciu din Beclean; cu un număr de 135 
credincioși; preot paroh Gheorghe Daniel Călăuz.

Filia Bidiu, cu hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli Mihail 
și Gavril”; construită între anii 1967-1974, pictură executată de 
către pictorul Aurel Țâra, din Gledin, având 140 credincioși. 

Date biografi ce: Pr. Gheorghe Daniel Călăuz s-a născut la 
data de 18.06.1983, în mun. Baia Mare, jud. Maramureș. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Baia Mare, promoția  

2000;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012. 
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Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 
09.12.2014, pe seama parohiei Enciu, protopopiatul Beclean, jud. 
Bistrița-Năsăud. 

31. Parohia Feleac, având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli 
Petru și Pavel”; construită între anii 1955-1959; pictură executată 
de către pictorul Constantin Bumbu; cu un număr de 320 
credincioși; preot paroh Viorel Jarda.

Date biografi ce: Pr.Viorel Jarda s-a născut la data de 
17.04.1988, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2007;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2011. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

27.12.2011, pe seama parohiei Feleac, protopopiatul Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud. 

32. Parohia Figa, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1897; pictură în frescă, 
executată de către pictorul Nicolae Adrian din Sibiu; cu un 
număr de 450 credincioși; preot paroh Călin Vasile Motogna.

Date biografi ce: Pr. Călin Vasile Motogna s-a născut la 
data de 23.10.1988, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2008;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

05.08.2013, pe seama parohiei Figa, protopopiatul Beclean, jud. 
Bistrița-Năsăud. 
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33. Parohia Hălmăsău, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Apostoli Petru și Pavel”; construită în anul 1997; pictură 
executată de către pictorul Constantin Bumbu; cu un număr de 
254 credincioși; preot paroh Constantin Doru Zaharie.

Date biografi ce: Pr. Constantin Doru Zaharie s-a născut 
la data de 10.06.1984, în localitatea Brașov, jud. Brașov. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Râmnicu-Vâlcea,  

promoția 2008; 
Facultea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din  

Sibiu, promoția 2013. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

19.10.2014, pe seama parohiei Hălmăsău, protopopiatul Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud. 

34. Parohia Ilișua, având hramul bisericii: „Sfântul Ioan 
Botezătorul”; construită în anul 1924; pictură în frescă executată 
de către pictorul Alin Iuga; cu un număr de 600 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh Ludor Mureșan.

Filia Dobric, cu hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1902; pictură executată de 
către pictorul Constantin Bumbu. 

Date biografi ce: Pr. Ludor Mureșan s-a născut la data de 
20.08.1955, în localitatea Breaza, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1975; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1984. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, la data de 09.07.1977, pe seama 
parohiei Sânnicoara, protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 
Începând cu 01.04.1985 a fost transferat la parohia Ilișua, în 
cadrul aceluiași protopopiat.
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35. Parohia Jimbor, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1932-1935; 
pictură în frescă executată de către pictorul Simion Seserman; 
cu un număr de 310 credincioși , împreună cu fi lia; preot paroh 
Ionel Doru Bârta.

Filia Buza-Cătun, cu hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1960; pictură executată 
de către pictorul ieromonah Artemie Popa de la mănăstirea 
Nicula. 

Date biografi ce: Pr. Ionel Doru Bârta s-a născut la data de 
29.08.1975, în localitatea Măgura Ilvei, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul Economic din Năsăud, promoția 1995;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 14.11.2004, pe seama parohiei Mașca, 
protopopiatul Turda, jud. Cluj. Începând cu anul 2006, a fost 
transferat la parohia Giula, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj, apoi 
din anul 2011, a fost transferat la parohia Jimbor, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

36. Parohia Lelești, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1888; pictură 
executată de către pictorul Voloșnay din Dej; cu un număr de 
109 credincioși; preot paroh Alexandru Șuteu. 

Date biografi ce: Pr. Alexandru Șuteu s-a născut la data de 
17.11.1965, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1990; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2011. 
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, la data de 15.05.1991, pe seama parohiei Ceaba, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj. Începând cu data de 01.05.1993, 
a fost transferat la parohia Strâmbu, protopopiatul Dej, jud. Cluj, 
iar din data de 15.07.2000, a fost transferat la parohia Lelești, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

37. Parohia Malin, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1901; pictură 
în frescă executată de către pictorul Ștefan Cocean; cu un număr 
de 580 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Daniel Mihai 
Koblicska.

Filia Rusu de Jos, cu hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1905; pictură în tempera 
executată de către pictorul Constantin Bumbu. 

Date biografi ce: Pr. Daniel Mihai Koblicska s-a născut la 
data de 09.02.1982, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul Agricol Bistrița;. 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2008. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 06.03.2011, pe seama parohiei Ceaba, 
protopopiatul Gherla, jud. Cluj. Începând cu data de 01.12.2015 
a fost transferat la parohia Malin, protopopiatul Beclean, jud. 
Bistrița-Năsăud.

38. Parohia Manic, având hramurile bisericii 
„Acoperământul Maicii Domnului”, „Sfântul Ierarh Nicolae” și 
„Sfântul Mare Mucenic Mina”; construită între anii 2003-2011; 
pictură în frescă executată de către pictorul Gheorghe Vâlcu; cu 
un număr de 243 credincioși; preot paroh Vasile Filipaș. 

Date biografi ce: Pr. Vasile Filipaș s-a născut la data de 
03.02.1981, în localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud. 
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Studii: 
Liceul „Grigore Moisil” din Bistrița, promoția 2000;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din  

Sibiu, promoția 2008. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

22.10.2011, pe seama parohiei Manic, protopopiatul Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud. 

39. Parohia Matei, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1924-1928; 
este pictată, dar nu se cunoaște pictorul; cu un număr de 284 
credincioși, împreună cu fi liile; preot paroh Simion Sergiu 
Balint.

Filia Moruț, cu hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli Mihail 
și Gavril”; construită în anul 1903; pictată de către pictorii Victor 
Saivert și Grigore Biriș.

Filia Fântânele, cu hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1897; pictată de către 
pictorii Victor Saivert și Grigore Biriș.

Date biografi ce: Pr. Sergiu Balint s-a născut la data de 
20.04.1984, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2004;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2008. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

07.06.2012, pe seama parohiei Matei, protopopiatul Beclean, jud. 
Bistrița-Năsăud. 

40. Parohia Măluț, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1815-1819; 
nu este pictată; a doua biserică cu hramul „Sfântul Mare Mucenic 
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Dumitru”; construcție începută în anul 2002; pictată în tempera 
executată de pictorul Constantin Bumbu; cu un număr de 618 
credincioși; preot paroh Dumitru Știr.

Date biografi ce: Pr. Dumitru Știr s-a născut la data de 
13.01.1961, în localitatea Ciceu-Poieni, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul Nr. 1 din Bistrița, promoția 1979;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1987. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, la data de 30.08.1989, pe seama 
parohiei Sângeorzu Nou, protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-
Năsăud. Începând cu anul 1994 a fost transferat la parohia Măluț, 
în cadrul aceluiași protopopiat.

41. Parohia Miceștii de Câmpie, având hramul bisericii: 
„Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1904; 
pictură executată de către pictorul Mihai Gabur din Neamț; cu 
un număr de 348 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh 
Cosmin Ionuț Drăgan.

Filia Fântânița, cu hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1627; pictură executată de 
către pictorul Mihai Gabur din Neamț. 

Date biografi ce: Pr. Cosmin Ionuț Drăgan s-a născut la 
data de 25.06.1994, în mun. Vatra Dornei, jud. Suceava. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Mitropolitul Dosoft ei” din  

Suceava, promoția 2013; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2017. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

03.11.2017, pe seama parohiei Miceștii de Câmpie, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 
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42. Parohia Molișet, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1990-1997; este pictură 
executată de către pictorul Gâtu Spiridon din Gherla; cu un 
număr de 220 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Maft ei 
Cristian Țermure. 

Filia Șendroaia, cu hramul „Duminica Tuturor Sfi nților”, 
construcție începută în anul 2005; în curs de pictură, în frescă, 
executată de către pictorul Horea Indolean. 

Date biografi ce: Pr. Maft ei Cristian Țermure s-a născut la 
data de 21.10.1979, în localitatea Teaca, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Gheorghe” din  

Botoșani, promoția 1999; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2014. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 17.05.2009, pe seama parohiei Molișet, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

43. Parohia Negrilești are două biserici: una cu hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; 
construită în anul 1896; pictură executată de către pictorul 
Gheorghe Istrate din Galați; și o alta, cu același hram, construită 
în anul 1937; pictură executată de către pictorul Gheorghe 
Ivăncuș; cu un număr de 884 credincioși, împreună cu fi lia; 
preot paroh Dumitru Zimveli. 

Filia Purcărete, cu hramul bisericii: „Schimbarea la Față”; 
construită în anul 1998; fără pictură. 

Date biografi ce: Pr. Dumitru Zimveli s-a născut la data de 
16.03.1959, în localitatea Zagra, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul Teoretic „George Coșbuc”, promoția 1978;  
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1984. 
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Iustinian Maramureșanul, la data de 12.09.1985, pe seama 
parohiei Negrilești, protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

44. Parohia Nușeni are două biserici: una cu hramul „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1912; pictată 
de pictorii Ioan Pop și Vasile Bojor; și o alta, cu hramul „Sfânta 
Treime”; construcția începută în anul 2010; în prezent la nivelul 
de tencuire interioară; cu un număr de 600 credincioși, împreună 
cu fi lia; preot paroh Ioan Dacian Antal. 

Filia Rusu de Sus, cu hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1950; pictată de către echipa 
de pictori Nicolae Andronaș, Victor Tistu și Ștefan Teodor.

Date biografi ce: Pr. Ioan Dacian Antal s-a născut la data 
de 17.01.1978, în orașul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Baia Mare, promoția  

1997; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, promoția  

2002. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop Iustinian 

al Maramureșului și Sătmarului, la data de 25.04.2004, pe 
seama protopopiatului Vișeul de Sus, jud. Maramureș, ca preot 
misionar. Începând cu data de 01.11.2009, a fost transferat la 
parohia Nușeni, protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

45. Parohia Reteag I, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită în anul 1935; pictură executată de către 
pictorul Gheorghe Croitoru; cu un număr de 1000 credincioși; 
preot paroh Teodor Petrican. 

Date biografi ce: Pr. Teodor Petrican s-a născut la data de 
12.05.1969, în localitatea Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
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Liceul Industrial 2 Cluj Napoca, promoția 1987;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1992. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 27.06.1993, pe seama parohiei Vad, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj. Începând cu data de 01.07.2010, a 
fost transferat la parohia Reteag I, protopopiatul Beclean, jud. 
Bistrița-Năsăud.

46. Parohia Reteag II, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1907; pictură 
executată de către pictorul Găvrileanu din Gura Humorului; 
cu un număr de 475 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh 
Ionel Daniel Olari. 

Filia Bața, cu hramul bisericii: „Sfântul Ierarh Nicolae”; 
construită în anul 1927; pictură executată de către pictorul 
Constantin Bumbu. 

Date biografi ce: Pr. Ionel Daniel Olari s-a născut la data 
de 09.10.1991, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2010;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2014;
Masterand - în cadrul aceleiași facultăți.  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 
18.11.2018, pe seama parohiei Reteag II cu fi lia Bața, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, a fost numit preot paroh al acestei 
parohii începând cu data de 01.12.2018. 

47. Parohia Sângeorzu Nou, având hramul bisericii: „Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe”; construită în anul 1528; cumpărată 
de la Cultul Evanghelic; fără pictură. Mai există o biserică, din 
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lemn, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”; adusă în 
anul 1900; fostă biserică parohială la Figa; cu un număr de 963 
credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Dănuț Serețan. 

Filia Bungard, cu hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1650; fără pictură. 

Date biografi ce: Pr.Dănuț Serețan s-a născut la data de 
01.09.1967, în localitatea Tiha Bârgăului, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul Forestier Nr. 3 din Bistrița, promoția 1998;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2006. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, la data de15.03.2009, pe seama parohiei Escu, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj. Începând cu data de 01.12.2015, a 
fost transferat la parohia Sângerzu Nou, protopopiatul Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud.

 
48. Parohia Sânmihaiu de Câmpie, având hramul bisericii: 

„Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1989; 
pictură executată de către pictorul Mihai Gabor din Neamț; cu un 
număr de 450 credincioși; preot paroh Ioan Grigore Mănarcă.

Date biografi ce: Pr. Ioan Grigore Mănarcă s-a născut la 
data de 12.11.1968, în localitatea Prundu Bârgăului, jud. Bistrița-
Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1990; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1994. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data 

de 31.12.2017, pe seama parohiei Sânmihaiu de Câmpie, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 
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49. Parohia Sânnicoara, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită în anul 1936; pictură executată de 
către pictorul Simion Seserman; cu un număr de 250 credincioși, 
împreună cu fi lia; preot paroh Ovidiu Borodi. 

Filia Apatiu, cu hramul bisericii: „Nașterea Sfântului Ioan 
Botezătorul”, construită în anul 1991; pictură executată de către 
pictorul Marius Hagău. 

Date biografi ce: Pr. Ovidiu Borodi s-a născut la data de 
31.10.1983, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița, promoția  

2002; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din  

Sibiu, promoția 2009. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 14.03.2010, pe seama parohiei Sânnicoara, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

50. Parohia Sita, având hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită între anii 1984-1990; pictură 
executată de către pictorul Iacob Varga; cu un număr de 220 
credincioși; preot paroh Alexandru Tudor Daneș. 

Date biografi ce: Pr. Alexandru Tudor Daneș s-a născut la 
data de 10.10.1976, în mun. București. 

Studii: 
Liceul Teoretic „Spiru Haret” din București, promoția  

1995; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, promoția  

2009. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

18.10.2014, pe seama parohiei Sita, protopopiatul Beclean, jud. 
Bistrița-Năsăud. 
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51. Parohia Spermezeu, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1958-1969; 
pictată de echipa de pictori Victor Tistu , Teodor Ștefan și 
Nicolae Andronaș; cu un număr de 1400 credincioși; preot 
paroh Ioan Simion Buta. 

Date biografi ce: Pr. Ioan Simion Buta s-a născut la data de 
22.06.1970, în localitatea Nușeni, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1992; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, la data de 30.11.1999, pe seama parohiei Spermezeu, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

52. Parohia Stupini, având hramul bisericii: „Sfântul Proroc 
Ilie”; construită în anul 1975; pictura executată de cătrte pictorii 
Vasile Moțoc și Tiberiu Mihon; cu un număr de 120 credincioși; 
preot paroh Alexandru Ștefan Szakacs. 

Date biografi ce: Pr. Alexandru Ștefan Szakacs s-a născut 
la data de 18.07.1995, în în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2014; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2018;
Masterand - în cadrul aceleiași facultăți.  

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 
11.11.2018, pe seama parohiei Stupini, protopopiatul Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud, a fost numit preot paroh al acestei parohii 
începând cu data de 01.12.2018. 



635

53. Parohia Șieu Cristur, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1988; pictură 
executată de către pictorul Dumitru Pascari; cu un număr de 
518 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Florin Cora. 

Filia Coasta, cu hramul bisericii: „Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită în anul 1978; pictură 
executată de către pictorul Vasile Moțoc. 

Date biografi ce: Pr. Florin Cora s-a născut la data de 
04.04.1971, în orașul Huedin, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Industrial Huedin, promoția 1991;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

1996. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, la data 

de 24.06.1994, pe seama parohiei Buteni, protopopiatul Huedin, 
jud. Cluj. Începând cu data de 01.06.2000, a fost transferat la 
parohia Șieu Cristur, protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

54. Parohia Șieu Odorhei, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1905; pictură 
executată de către pictorul Iacob Varga; cu un număr de 488 
credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Marian Flaviu Druță.

Filia Bretea, cu hramul bisericii: „Sfântul Ioan Botezătorul”; 
construită în anii 1906; pictură executată de către pictorul Ioan 
Moțoc. 

Date biografi ce: Pr. Marian Flaviu Druță s-a născut la data 
de 20.10.1987, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul cu Program Sportiv din Bistrița, promoția 2006;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data 

de 29.06.2015, pe seama parohiei Șieu Odorhei, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 
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55. Parohia Șieu Sfântu, având hramul bisericii: „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; construită între 
anii 1961-1963; pictură executată de către pictorul Simion 
Seserman; cu un număr de 458 credincioși, împreună cu fi lia; 
preot paroh Adrian Datu.

Filia Caila, cu hramul bisericii: „Sfântul Ierarh Nicolae”; 
construită în anul 1950; pictură executată de către pictorul Doru 
Brățan. 

Date biografi ce: Pr. Adrian Datu s-a născut la data de 
26.10.1987, în mun. Turda, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2008;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data 

de 29.06.2017, pe seama parohiei Șieu Sfântu, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

56. Parohia Șintereag, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1894; pictură 
executată de către pictorul Simion Seserman; cu un număr de 
570 credincioși; preot paroh Constantin Dumitru Ciupa. 

Date biografi ce: Pr. Constantin Dumitru Ciupa s-a născut 
la data de 13.05.1975, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul Teoretic „Radu Petrescu” din Prundu Bârgăului,  

promoția 1994; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1998. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 20.10.2002, pe seama parohiei Șintereag, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 
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57. Parohia Șirioara, având hramul bisericii: „Sfântul Ioan 
Gură de Aur”; construită între anii 1936-1939; pictură executată 
de către pictorul Constantin Bumbu; cu un număr de 406 
credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Viorel Radu Petri.

Filia Sâniacob, cu hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; adusă aici în anul 1911; pictură executată de 
către pictorul Matei Manciu. 

Date biografi ce: Pr. Viorel Radu Petri s-a născut la data de 
06.12.1981, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Baia Mare, promoția  

2001; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din  

Sibiu, promoția 2005. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 30.11.2009, pe seama parohiei Șirioara, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

58. Parohia Târlișua, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1935-1937; 
pictură executată de către pictorul Aurel Tudosie din Galați; cu 
un număr de 1570 credincioși; preot paroh Simion Sigartău. 

Date biografi ce: Pr. Simion Sigartău s-a născut la data de 
02.09.1951, în localitatea Breaza, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1975; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1980. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

la data de 20.03.1982, pe seama parohiei Târlișua, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 
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59. Parohia Țagu, având hramul bisericii: „Nașterea 
Sfântului Ioan Botezătorul”; construită între anii 1972-1980; 
pictură executată de către pictorul Constantin Blendea; cu un 
număr de 630 credincioși; preot paroh Daniel Ioan Dascălu.

Date biografi ce: Pr. Daniel Ioan Dascălu s-a născut la data 
de 07.11.1987, în mun. Piatra Neamț, jud. Neamț. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox „Sfi nții Împărați Constantin  

și Elena”, promoția 2008; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

24.05.2015, pe seama parohiei Țagu, protopopiatul Beclean, jud. 
Bistrița-Năsăud. 

60. Parohia Țăgșoru, având hramul bisericii: „Pogorârea 
Duhului Sfânt”; adusă aici în anul 1956; fără pictură; cu un 
număr de 103 credincioși; preot paroh Alin Marius Buțurcă. 

Date biografi ce: Pr. Alin Marius Buțurcă s-a născut la data 
de 28.04.1982, în mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2004; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, promoția  

2008. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, la data de 26.12.2012, pe seama parohiei Țăgșoru, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

61. Parohia Țentea, având hramul bisericii: „Sfi nții Apostoli 
Petru și Pavel”; construită între anii 1939-1943; pictură executată 
de către pictorul Spiridon Gâtu; cu un număr de 57 credincioși; 
preot paroh Mihai Paul Drența. 

Date biografi ce: Pr. Mihai Paul Drența s-a născut la data 
de 06.04.1983, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 
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Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Baia Mare, promoția  

2003; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2007. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

23.02.2014, pe seama parohiei Țentea, protopopiatul Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud. 

62. Parohia Uriu, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în anul 1931; pictură 
executată de către pictorul Constantin Bumbu; cu un număr de 
400 credincioși; preot paroh Oliver Cristian Teutișan. 

Date biografi ce: Pr. Oliver Cristian Teutișan s-a născut la 
data de 22.05.1973, în localitatea Nușeni, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1994; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2007. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 

la data de 11.06.1995, pe seama parohiei Manic, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. Începând cu 01.11.2011 a fost 
transferat la parohia Uriu, în cadrul aceluiași protopopiat.

63. Parohia Vermeș, având hramurile bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului” și „Sfântul Proroc Ilie”; construită între anii 
1990-2001; pictură executată de către pictorul Aurel Țâra; cu un 
număr de 600 credincioși; preot paroh Valer Paul Ziman. 

Date biografi ce: Pr.Valer Paul Ziman s-a născut la data de 
06.03.1987, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2007; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2011. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 
22.12.2013, pe seama parohiei Vermeș, protopopiatul Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud. 

64. Parohia Visuia, având hramul bisericii: „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită între anii 1984-1990; 
pictură executată de către pictorul Mihai Gabur; cu un număr 
de 329 credincioși; preot paroh Grigore Mureșan. 

Date biografi ce: Pr. Grigore Mureșan s-a născut la data de 
18.08.1986, în orașul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, promoția  

2006; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2010. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

29.06.2012, pe seama parohiei Visuia, protopopiatul Beclean, jud. 
Bistrița-Năsăud.

65. Parohia Zoreni, având hramul bisericii: „Nașterea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1999-2011; pictură 
executată de preotul pictor bisericesc Damian Tuluc; cu un 
număr de 215 credincioși, împreună cu fi lia; preot paroh Petru 
Georgiță-Peica.

Filia Sălcuța, cu hramul bisericii: „Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavril”; construită în anul 1788; fără pictură. 

Date biografi ce: Pr. Petru Georgiță-Peica s-a născut la 
data de 16.03.1980, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Grupul Școlar Industrial - Construcții de Mașini din  

Bistrița, promoția 1999; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din  
Sibiu, promoția 2009. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 
24.06.2012, pe seama parohiei Zoreni, protopopiatul Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud. 

Preoți misionari și de slujire caritativă din cadrul 
protopopiatului Beclean

1. Capela Spitalului Orășenesc Beclean, cu hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”; amenajată în anul 2016; 
cu medalioane de mozaic realizate de Horea Indolean; preot 
slujitor este Pavel Rusu.

Date biografi ce: Pr. Pavel Rusu s-a născut la data de 
17.11.1979, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2001; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2007. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, la data de 02.02.2011, ca preot de slujire caritativă, 
pe seama Capelei „Sfântul Evanghelist Luca”, de la Căminul 
pentru persoane vârstnice - Nușeni, protopopiatul Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud. Începând cu anul 2016 a fost transferat 
la Capela cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, din 
cadrul Spitalului Orășenesc Beclean, protopopiatul Beclean, jud. 
Bistrița-Năsăud.

2. Capela Centrului pentru persoane cu dizabilități, de la 
Târlișua, cu hramul „Sfântul Filaret cel Milostiv”, amenajată în 
perioada 2015-2016. Capela este deservită de preotul Simion 
Sigartău, din parohia Târlișua. 
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3. Capela Centrului pentru protecția copilului Beclean, cu 
hramul „Sfântul Stelian”, amenajată în anul 1999, pictură în tempera 
executată de către pictorul Alin Iuga; preot slujitor este Alin Pop. 

Date biografi ce: Pr. Alin Pop s-a născut la data de 
03.05.1987, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2008; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, la data de 22.10.2013, ca preot de slujire caritativă, pe 
seama Capelei de la Centrul pentru protecția copilului Beclean, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

4. Preot misionar al protopopiatului Beclean, preot Ovidiu 
Dorian Brașai.

Date biografi ce: Pr. Ovidiu Dorian Brașai s-a născut la 
data de 16.08.1984, în orașul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2004; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2009
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2011; 
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2018. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 

10.04.2018, ca preot misionar, pe seama protopopiatului Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud. 
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PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN NĂSĂUD*

Protopop: Pr. Ioan Dâmbu
Secretar: Pr. Paul Gavriloaie; Contabil: Pr. Georgică Cira
Sediul: Năsăud, Piaţa Unirii, Nr. 2, jud. Bistriţa-Năsăud
Telefon: 0263361024; 
Web: www.protopopiatulnasaud.ro; 
e-mail: prot.nasaud@yahoo.com;
 

1. Parohia Alunișul, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; piatra de temelie a fost pusă în 
anul 1895; construită între anii 1895-1899; pictată în ulei; în 
anul 2001; cu un număr de 141 credincioși; preot paroh Vlad-
Vasile Cuciovan.

Date biografi ce: Pr. Vlad-Vasile Cuciovan s-a născut la 
29.10.1986, în mun. Zalău, jud. Sălaj. 

Studii: 
Seminarul Teologic „Sfi nții Trei Ierarhi” din Zalău,  

promoția 2007;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2010. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, începând 

cu data de 18.01.2015, pentru parohia Alunișul, protopopiatul 
Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

2. Parohia Anieș, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită între anii 1977-1979; pictată în 
* Datele ne-au fost furnizate de către Ofi ciul Protopopesc Năsăud.
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tehnica frescă; pictură executată de către pictorii Ioan Tolea 
și Ioan Mirică; cu un număr de 1517 credincioși; preot paroh 
Vasile Botiș.

Date biografi ce: Pr. Vasile Botiș s-a născut la 01.01.1957, 
în localitatea Bocicoel, jud. Maramureș. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1978; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1982. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 13.03.1983, pentru parohia Anieș, protopopiatul 
Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

3. Parohia Arșiţa, având hramul bisericii: „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”; construită între anii 1990-1992; pictată 
în tehnica tempera; pictură executată de către pictorul Horea 
Indolean; cu un număr de 345 credincioși; preot paroh Marian 
Șteopoaie.

Date biografi ce: Pr. Marian Șteopoaie s-a născut la 
22.04.1983, în localitatea Sîngeorz-Băi, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic „Mitropolit Grigore Dascălu”  

Căldărușani, promoția 2001; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din  

Sibiu - promoția 2007. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

31.01.2016, pentru parohia Arșița, protopopiatul Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud.

4. Parohia Bichigiu, având hramul bisericii: „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie”; construită în 1950; pictată în tehnica 
tempera; pictură executată de către pictorul Mihai Faur; cu un 
număr de 609 credincioși; preot paroh Gavrilă-Tudor Zinveliu.
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Date biografi ce: Pr. Gavrilă-Tudor Zinveliu s-a născut la 
13.10.1977, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1997; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Pitești, promoția  

2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 10.10.2004, pentru parohia Alunișul, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. A fost transferat, 
începând cu data de 01.12.2014, la parohia Bichigiu, în cadrul 
aceluiași protopopiat.

5. Parohia Cepari, având hramul bisericii: „Buna Vestire”; 
biserica datează din secolul al XIV-lea; pictură în tehnica 
tempera; executată de către pictorul Viorel Nimigean; cu un 
număr de 674 credincioși; preot paroh Ionel Motofelea.

Date biografi ce: Pr. Ionel Motofelea s-a născut la 
01.09.1973, în localitatea Maieru, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Liceul Teoretic „Solomon Haliță” din Sîngeorz-Băi,  

promoția 1991; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1997. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 21.11.1997, pentru parohia Cepari, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

6. Parohia Chiuza, având hramul bisericii: „Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”; datează din 1882; pictură în tehnica tempera; 
executată de către pictorul Ioan Mirică, cu un număr de 540 
credincioși; preot paroh Maft ei Mureșan.

Date biografi ce: Pr. Maft ei Mureșan s-a născut la 
21.11.1951, în mun. Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 
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Studii:
Liceului Nr. 2 din Năsăud, promoția 1970;  
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1974. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 27.11.1974, pentru parohia Chiuza, protopopiatul 
Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

7. Parohia Cormaia, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nectarie”; construită între anii 2012-2013; pictura în tehnica 
frescă; este în curs de realizare, de către pictorul Stanislav 
Grecu; cu un număr de 345 credincioși; preot paroh Vasile-
Petre Zinveliu.

Date biografi ce: Pr. Vasile-Petre Zinveliu s-a născut la 
09.11.1989, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2008; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

20.07.2013 pentru parohia Cormaia, protopopiatul Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud.

8. Parohia Coșbuc, având hramul bisericii: „Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”; construită în 1901; pictura în tehnica frescă; 
executată de către pictorii Ștefan Teodor și Victor Tistu; cu un 
număr de 1327 credincioși; preot paroh Iuliu-Ovidiu Morariu.

Date biografi ce: Pr. Iuliu-Ovidiu Morariu s-a născut la 
08.07.1985, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Baia Mare, promoția  

2004; 



647

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  
2008. 

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Andrei al Alba 
Iuliei, în data de 17.05.2007, pentru parohia Băgaciu, protopopiatul 
Târnăveni, jud. Mureș. A fost transferat, începând cu 01.12.2007, 
la parohia Vișinelu, protopopiatul Luduș, jud. Mureș, iar mai 
apoi, începând cu data de 01.12.2012, a fost transferat, la parohia 
Coșbuc, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

9. Parohia Dealul Ștefăniţei, având hramul bisericii: „Sfântul 
Arhidiacon Ștefan”; construită între anii 2000-2001; pictura în 
tehnica frescă; executată de către pictorul Victor Tistu; cu un 
număr de 346 credincioși; preot paroh Mihăilă Sângeorzan.

Date biografi ce: Pr.Mihăilă Sângeorzan s-a născut la 
10.07.1973, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Liceul Agricol din Bistrița, promoția 1991;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2000. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 24.05.2001, pentru parohia Dealul 
Ștefăniței, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

10. Parohia Dumitra, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Apostoli Petru și Pavel”; construită în 1889; pictura în tehnica 
tempera; executată de către echipa de pictori Nicolae Andronaș, 
Ștefan Teodor și Victor Tistu; cu un număr de 1892 credincioși; 
preot paroh Marius Cristian Moldovan.

Date biografi ce: Pr. Marius Cristian Moldovan s-a născut 
la 01.04.1976, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1995; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea,promoția  
1999. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
13.06.2011, pentru parohia Dumitra, protopopiatul Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud.

11. Parohia Feldru I, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în 1783; pictura în 
tehnica frescă; executată de către pictorul Mihai Chiuaru; cu un 
număr de 2200 credincioși; preot paroh Grigore Toader.

Date biografi ce: Pr. Grigore Toader s-a născut la 
27.08.1956, în localitatea Florești, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1976; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1980. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 04.04.1981, pentru parohia 
Miceștii de Câmpie, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 
A fost transferat, începând cu data de 01.12.1992, la parohia 
Feldru I, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

12. Parohia Feldru II, având hramul bisericii: „Sfi nţii Trei 
Ierarhi”; construită în 1995; pictura în tehnica frescă; executată 
de către familia de pictori Magda și Robert Cârciumaru; cu un 
număr de 2200 credincioși; preot paroh Ioan Clapa.

Date biografi ce: Pr.Ioan Clapa s-a născut la 28.10.1987, în 
mun. Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca,  

promoția 2007; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2011. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 
de 20.07.2011, pentru parohia Piatra, protopopiatul Năsăud, 
jud. Bistrița-Năsăud. A fost transferat, începând cu data de 
01.01.2017, la parohia Feldru II, în cadrul aceluiași protopopiat.

13. Parohia Florești, având hramul bisericii: „Sfânta 
Treime”; construită în 1866; pictura în tehnica frescă; executată 
de către pictorul Mihai Gabur; cu un număr de 433 credincioși; 
preot paroh Nicolae Mănarcă.

Date biografi ce: Pr. Nicolae Mănarcă s-a născut la 
03.10.1994, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2013; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2017;
Masterand - în cadrul aceleiași facultăți. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
16.12.2018, pentru parohia Florești, protopopiatul Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud, numit preot paroh la această parohie începând 
cu data de 01.12.2018.

14. Parohia Gersa I, biserica nouă cu hramul „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”; construită între 1991-1994; pictura în 
tehnica frescă; executată de către pictorul Simion Seserman; iar 
biserica veche de lemn cu hramul: „Sfi nţii Arhangheli Mihail și 
Gavril”; datând din secolul al XVIII-lea; cu un număr de 470 
credincioși; preot paroh Ștefan Roș.

Date biografi ce: Pr. Ștefan Roș s-a născut la 16.09.1972, în 
mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 
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Studii:
Liceul „George Coșbuc” din Năsău d, promoția 1991; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 20.07.1996, pentru parohia Sânnicoara, 
protopopiatul Năsăud. A fost transferat, începând cu data de 
01.06.2001, la parohia Gersa I, în cadrul aceluiași protopopiat.

15. Parohia Gersa II, având hramul bisericii: „Sfântul 
Arhidiacon Ștefan”; construită între anii 1995-2000; pictura în 
tehnica tempera; executată de către Constantin Bumbu; cu un 
număr de 530 credincioși; preot paroh Ștefan Burdeţ.

Date biografi ce: Pr. Ștefan Burdeț s-a născut la 01.02.1950, 
în localitatea Gersa II, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1974; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1982. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l 

Herineanu, în data de 19.09.1976, pentru parohia Ciceu Corabia, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. A fost transferat, 
începând cu data de 01.10.1983, la parohia Gersa II, în cadrul 
aceluiași protopopiat.

16. Parohia Ilva Mare I, având hramul bisericii: „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie”; construită în 1885; pictura în tehnica 
frescă; executată de către preotul pictor bisericesc Damian Tuluc.

Biserică nouă în cartierul Recele cu hramul „Nașterea 
Maicii Domnului”; construită între 2009-2014; cu un număr de 
980 credincioși; preot paroh Dănilă Solovăstru.

Date biografi ce: Pr. Dănilă Solovăstru s-a născut la 
28.12.1956, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 
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Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1977. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Teoctist al 

Moldovei, în data de 10.10.1978, pentru parohia Ulmi-Liteni, 
protopopiatul Hârlău, jud. Iași. A fost transferat, începând cu 
data de 01.01.1984, la parohia Ilva Mare I, protopopiatul Năsăud, 
jud. Bistrița-Năsăud.

17. Parohia Ilva Mare II, având hramul bisericii: „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie”; construită în 1885; pictura în tehnica 
frescă, executată de către preotul pictor bisericesc Damian Tuluc; 
biserică nouă în cartierul Recele cu hramul „Nașterea Maicii 
Domnului”; construită între 2009-2014; cu un număr de 980 
credincioși; preot paroh Cristian-Daniel Lupșan.

Date biografi ce: Pr. Cristian-Daniel Lupșan s-a născut la 
22.06.1981, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2000; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2006. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 27.09.2001, pentru parohia Huta, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj. A fost transferat, începând cu data 
de 01.10.2006, la parohia Ilva Mare II, protopopiatul Năsăud, 
jud. Bistrița-Năsăud.

18. Parohia Ilva Mică I, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în 1875; pictura în 
tehnica frescă; executată de către echipa de pictori Neculai 
Andronaș, Victor Tistu și Ștefan Teodor; cu un număr de 1630 
credincioși; preot paroh Ștefăniţă-Ionel Potra.
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Date biografi ce: Pr. Ștefăniță-Ionel Potra s-a născut la 
15.05.1980, în mun. Huedin, jud. Cluj. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1999; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 06.12.2006, pentru parohia Rogojel, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj. A fost transferat, începând cu 
data de 01.01.2015, la parohia Ilva Mică I, protopopiatul Năsăud, 
jud. Bistrița-Năsăud.

19. Parohia Ilva Mică Someș, având hramul bisericii: 
„Sfântul Apostol Andrei”; construită între 1992-1999; pictura 
în tehnica frescă, executată de către pictorii Ștefan Teodor și 
Neculai Andronaș; cu un număr de 1200 credincioși; preot 
paroh Iuliu Brici.

Date biografi ce: Pr. Iuliu Brici s-a născut la 21.12.1969, în 
localitatea Zagra, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Liceul Silvic din Năsăud, promoția 1988;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1994. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 

Someșanul, în data de 06.08.1999, pentru parohia Ilva Mică 
Someș, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

20. Parohia Leșu I, având hramul bisericii: „Sfi nţii Doctori 
fără de Arginţi Cosma și Damian”; construită în 1854; pictura 
în tehnica tempera; executată de către pictorul Horea Indolean; 
cu un număr de 1387 credincioși; preot paroh Mircea Suciu.

Date biografi ce: Pr. Mircea Suciu s-a născut la 23.01.1951, 
în localitatea Leșu, jud. Bistrița-Năsăud. 
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Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Curtea de Argeș,  

promoția 1977; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1982. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Iustinian Maramureșanul, în data de 25.06.1978, pentru 
parohia Feleac, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. A 
fost transferat, începând cu data de 01.04.1985, la parohia Leșu, 
în cadrul aceluiași protopopiat.

21. Parohia Leșu II, având hramul bisericii: „Nașterea Sfântului 
Ioan Botezătorul”; construită în 1994; pictura în tehnica tempera; 
executată de către pictorii Emilian Nicula și Horea Indolean; cu un 
număr de 886 credincioși; preot paroh Ioan Mihăilă.

Date biografi ce: Pr. Ioan Mihăilă s-a născut la 30.10.1979, 
în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1999; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

31.07.2011, pentru parohia Leșu II, protopopiatul Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud.

22. Parohia Liviu Rebreanu, având hramul bisericii: „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie”; construită în 1910; pictura în tehnica 
frescă; executată de către pictorul Simion Seserman; cu un număr 
de 610 credincioși; preot paroh Mihăiţă-Constantin Mînzat.

Date biografi ce: Pr. Mihăiță-Constantin Mînzat s-a născut 
la 28.03.1984, în localitatea Prundu Bârgăului, jud. Bistrița-
Năsăud. 
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Studii:
Liceul Teoretic „Radu Petrescu” din Prundu Bârgăului,  

promoția 2003; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2007. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Andrei al Alba 

Iuliei, în data de 12.08.2007, pentru parohia Feisa, protopopiatul 
Blaj, jud. Alba. A fost transferat, începând cu data de 01.03.2015, 
la parohia Liviu Rebreanu, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-
Năsăud.

23. Parohia Lunca Ilvei, având hramul bisericii: „Sfântul 
Apostol și Evanghelist Ioan Teologul”; construită în 1906-
1910; pictura în tehnica tempera; executată de către pictorul 
Viorel Nimigean; cu un număr de 2800 credincioși; preot paroh 
Victor-Alexandru Brici.

Date biografi ce: Pr. Victor-Alexandru Brici s-a născut la 
14.09.1974, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1995; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1999. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Iustin 

Hodea, în data de 15.08.1998, pentru parohia Ieud-Plopșori, 
protopopiatul Vișeu, jud. Maramureș. În cadrul aceluiași protopopiat 
a fost transferat după cum urmează: cu data de 02.02.2002, la parohia 
Săliștea de Sus; cu data de 01.02.2014, la parohia Leordina. Începând 
cu data de 01.07.2018, este din nou transferat la parohia Lunca Ilvei, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

24. Parohia Maieru I, având hramul bisericii: „Sfântul 
Arhidiacon Ștefan”; construită în 1884; pictura în tehnica 
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tempera; executată de către echipa de pictori Neculai Andronaș, 
Victor Tistu și Ștefan Teodor; cu un număr de 1900 credincioși; 
preot paroh Dan-Dorian Cismaș.

Date biografi ce: Pr. Dan-Dorian Cismaș s-a născut la 
21.05.1989, în mun. Sighișoara, jud. Mureș. 

Studii:
Colegiul Național „Mircea Eliade” din Sighișoara,  

promoția 2008; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2012. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

14.07.2013, pentru parohia Maieru I, jud. Bistrița-Năsăud.

25. Parohia Maieru II, având hramul bisericii: „Sfânta 
Cuvioasă Parascheva”; construită în 1817; fără pictură; cu un 
număr de 1900 credincioși; preot paroh Ioan Lăpuște.

Date biografi ce: Pr. Ioan Lăpuște s-a născut la data 
23.01.1954, în localitatea Râșca, jud. Cluj. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1982; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 06.12.1982, pentru parohia Șieu-Cristur, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. A fost transferat, începând cu data de 
01.05.2000, la parohia Maieru II, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-
Năsăud.

26. Parohia Măgura Ilvei, având hramul bisericii: „Nașterea 
Maicii Domnului”; construită în 1908; pictura în tehnica 
tempera; executată de către echipa de pictori Neculai Andronaș, 
Ștefan Teodor și Victor Tistu; cu un număr de 1470 credincioși; 
preot paroh Mircea Prunduș.
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Date biografi ce: Pr. Mircea Prunduș s-a născut la 
21.04.1980, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii:
Colegiul „Andrei Mureșanu” din Dej, promoția 1998;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Vasile Someșanul, în data de 29.07.2009, pentru parohia Arșița, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. A fost transferat, 
începând cu data de 01.01.2016, la parohia Măgura Ilvei, în 
cadrul aceluiași protopopiat.

27. Parohia Mintiu, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în 1869-1872; pictura 
în tehnica tempera; executată de pictorul Ștefan Cocean; cu un 
număr de 402 credincioși; preot paroh Ioan-Dumitru Rus.

Date biografi ce: Pr. Ioan-Dumitru Rus s-a născut la 
05.01.1970, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din București, promoția  

1991. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 26.10.1991, pentru parohia Mintiu, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

28. Parohia Mireș, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită în perioada 1936-1938; pictura este în curs 
de realizare; cu un număr de 98 credincioși; preot paroh Mircea-
Vasile Băţan.

Date biografi ce: Pr. Mircea-Vasile Bățan s-a născut la 
23.10.1959, în localitatea Reteag, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1983; 
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Institutul Teologic de grad Universitar din București,  
promoția 1988. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Iustinian Maramureșanul, în data de 04.02.1989, pentru parohia 
Pădureni, protopopiatul Dej, jud. Cluj. A fost transferat, începând 
cu data de 01.02.1991, la parohia Breaza, protopopiatul Năsăud, 
jud. Bistrița-Năsăud, iar mai apoi, a fost transferat, începând cu 
data de 01.02.2009, la parohia Matei, protopopiatul Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsăud. Începând cu data de 01.05.2011 este din nou 
transferat la parohia Mireș, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-
Năsăud.

29. Parohia Mititei, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită în 1886; pictura în tehnica frescă; executată 
de către pictorii Simion Hârţoagă și Iosif Dordea; cu un număr 
de 574 credincioși; preot paroh Călin-Costel Imbuzan.

Date biografi ce: Pr. Călin-Costel Imbuzan s-a născut la 
05.10.1983, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Studii:
Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca,  

promoția 2002; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2015. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

09.11.2015, pentru parohia Mititei, protopopiatul Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud.

30. Parohia Mocod, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în 1935; pictura în 
tehnica tempera; executată de către pictorul Gheorghe Croitoru; 
cu un număr de 570 credincioși; preot paroh Vasile Dan. 

Date biografi ce: Pr. Vasile Dan s-a născut la 25.03.1968, în 
localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara. 
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Studii:
Liceul Industrial „Brassai Samuel” din Cluj-Napoca,  

promoția 1989; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1994. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 06.12.1991, pentru parohia Finciu, 
protopopiatul Huedin, jud. Cluj. A fost transferat, începând cu 
data de 01.11.1997, la parohia Mocod, protopopiatul Năsăud, 
jud. Bistrița-Năsăud.

31. Parohia Mogoșeni, având hramul bisericii: „Sfânta 
Cuvioasă Parascheva”; construită în 1910; pictura în tehnica 
tempera; cu un număr de 265 credincioși; preot paroh Alin-
Toader Carafa.

Date biografi ce: Pr. Alin-Toader Carafa s-a născut la 
19.01.1981, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Liceul „Andrei Mureșanu” din Bistrița, promoția 1999;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 06.09.2009, pentru parohia Mogoșeni, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

32. Parohia Năsăud I, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită în 1880-1884; pictura în tehnica 
tempera; executată de către pictorii Ștefan Teodor și Victor Tistu 
; cu un număr de 2200 credincioși; preot paroh Rusu Florin, iar 
preot slujitor Lucian Greabu.

Date biografi ce: Pr. Florin Rusu s-a născut la 31.10.1974, 
în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
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Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
1996; 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  
2001. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 15.04.2005, pe seama Complexului de 
Servicii Sociale din Năsăud, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-
Năsăud. A fost transferat, începând cu data de 15.12.2010, la 
parohia Năsăud I, în cadrul aceluiași protopopiat.

Date biografi ce: Pr. Lucian Greabu s-a născut la 19.01.1972, 
în localitatea Sărmașu, jud. Mureș. 

Studii:
Liceul Agroindustrial Târgu Mureș, promoția 1990;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2002. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 30.06.2002, pentru parohia Iuriu de 
Câmpiu, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj. A fost transferat, începând 
cu data de 01.12.2009, la parohia Năsăud I, protopopiatul Năsăud, 
jud. Bistrița-Năsăud.

33. Parohia Năsăud II, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Împăraţi Constantin și Elena”; construită în 1938-1939; pictura 
în tehnica tempera; executată de către pictorul Victor Tistu; cu 
un număr de 1650 credincioși; preot paroh George Celsie.

Date biografi ce: Pr. George Celsie s-a născut la 18.08.1966, 
în localitatea Zagra, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1987; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  

1992; 
Doctorat - F acultatea de Teologie din Oradea, obținut în 

anul 2000.
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Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 
în data de 30.01.1994, pe seama Capelei Seminarului Teologic 
Ortodox din Cluj-Napoca. A fost transferat, începând cu data 
de 01.01.1995, la parohia Rodna II, protopopiatul Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud, iar mai apoi, a fost transferat, începând cu 
data de 01.07.2007, la parohia Năsăud II, în cadrul aceluiași 
protopopiat.

34. Parohia Năsăud III - „Blocuri”, având hramul bisericii: 
„Sfântul Ioan Botezătorul”; construită în 2004 -2008; pictura 
în tehnica frescă; executată de către pictorul Victor Tistu ; 
cu un număr de 1200 credincioși; preot paroh Ovidiu-Ioan 
Sermeșan.

Date biografi ce: Pr. Ovidiu-Ioan Sermeșan s-a născut la 
data 12.11.1973, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Colegiul Național „George Coșbuc” din Năsăud, promoția  

1992; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 28.07.1996, pentru parohia Nimigea de 
Sus, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. A fost transferat, 
începând cu data de 01.12.2002, la parohia Năsăud III - „Blocuri”, 
în cadrul aceluiași protopopiat.

35. Parohia Năsăud - „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, 
având hramul: „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”; în construcție; 
piatra de temelie a fost pusă de către IPS Mitropolit Andrei și 
Preasfi nțitul Episcop-vicar Ignatie la 01.10.2012, pictura (în 
execuție) în tehnica frescă; executată de către pictorul Stanislav 
Grecu; cu un număr 324 credincioși; preot paroh Iulius-Aurelian 
Mureșan.
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Date biografi ce: Pr. Iulius-Aurelian Mureșan s-a născut la 
11.10.1972, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Liceul „George Coșbuc” din Năsăud, promoția 1991;  
Facultatea de Matematică din București, promoția 1996; 
Facultatea Științe Economice și Gestiune a Afacerilor din  

Cluj-Napoca, promoția 2009;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2012. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Iosif al Europei 

Occidentale, în data de 14.09.2012, pentru parohia Dublin - 
„Înălțarea Sfi ntei Cruci”, din Irlanda. A fost transferat, începând 
cu data de 01.11. 2017, la parohia Năsăud - „Sfântul Proroc Ilie 
Tesviteanul”, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

36. Parohia Năsăud III - „Lușca”, având hramul bisericii: 
„Sfântul Ierarh Nicolae”; construită în 1901; pictura în tehnica 
tempera; executată de către pictorul Constantin Bumbu; cu 
un număr de 640 credincioși; preot paroh Crin-Triandafi l 
Th eodorescu.

Date biografi ce: Pr. Crin-Triandafi l Th eodorescu s-a 
născut la 30.09.1967, în localitatea Constanța, jud. Constanța. 

Studii:
Liceul de Chimie Industrială Numărul 3 din Zalău,  

promoția 1986; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, promoția  

1991; 
Școala Federaţiei Române de Speologie. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop Ioan Mihălțan, 
în data de 11.10.1992, pentru parohia Fodora, protopopiatul 
Jibou, jud. Sălaj. A fost transferat, începând cu data de 01.07.1994, 
la parohia Agrieș, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 
Începând cu data de 01.06.1999, a fost din nou transferat la 
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parohia Năsăud III - „Lușca”, în cadrul aceluiași protopopiat. 
Pr. Crin-Triadafi l Th eodorescu, este de asemenea speolog, 
membru al Asociaţiei „Salvaspeo”. Din anul 2004 este desemnat 
custodele peșterii „Izvorul Tăușoarelor” (cea mai adâncă peșteră 
din România, având peste 20 km de extindere a galeriilor, pe o 
diferenţă de nivel de 413,5 m), din jud. Bistriţa-Năsăud.

37. Parohia Nepos, având hramul bisericii: „Buna Vestire”; 
construită în 1904; pictura în tehnica tempera; executată de către 
pictorul Horea Indolean; cu un număr de 1100 credincioși; 
preot paroh Vasile Rus.

Date biografi ce: Pr. Vasile Rus s-a născut la 28.01.1978, în 
mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1997; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 11.09.1997, pentru parohia Alunișul, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. A fost transferat, 
începând cu data de 01.07.2004, la parohia Nepos, în cadrul 
aceluiași protopopiat.

38. Parohia Nimigea de Jos, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în 1909; pictura în 
tehnica frescă; executată de către pictorul Viorel Nimigean; cu 
un număr de 704 credincioși; preot paroh Viorel Ţermure.

Date biografi ce: Pr. Viorel Țermure s-a născut la 
28.11.1958, în localitatea Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1978; 
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Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  
1983. 

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l 
Herineanu, în data de 10.03.1984, pentru parohia Nimigea de 
Jos, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

39. Parohia Nimigea de Sus, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită în 1940; pictura în tehnica tempera; 
executată de către pictorul Teodor Ștefan; cu un număr de 480 
credincioși; preot paroh Cornel-Gheorghe Coprean.

Date biografi ce: Pr. Cornel-Gheorghe Coprean s-a născut 
la 18.12.1981, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2002; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2006, 
Doctat în cadrul aceleiași facultăți,  Disciplina Misiologie, 

titlu obținut în anul 2016. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data 

de 10.02.2014, pentru parohia Nimigea de Sus, protopopiatul 
Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

40. Parohia Parva, biserica veche cu hramul „Buna Vestire”; 
construită în 1963; pictura în tehnica tempera; executată de către 
pictorul Dumitru Pascari. 

Biserica nouă „Nașterea Maicii Domnului”; pictura în 
tehnica frescă (în curs de realizare); cu un număr de 2042 
credincioși; preot paroh Florin-Marius Nalaţ.

Date biografi ce: Pr. Florin-Marius Nalaț s-a născut la 
15.02.1978, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminar ul Teologic Ortodox din Baia Mare, promoția 

1997; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din Pitești, promoția  
2004. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop al 
Maramureșului și Sătmarului Iustinian Maramureșanul, 
în data de 14.12.1997, pentru parohia Petea, protopopiatul 
Satu Mare, jud. Satu Mare. A fost transferat, începând cu data 
de 01.03.2000, la parohia Arșița, protopopiatul Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud, iar mai apoi, a fost transferat, începând cu data 
de 01.07.2009, la parohia Parva, în cadrul aceluiași protopopiat.

41. Parohia Perișor cu fi lia Păltineasa, având hramul 
bisericii: „Sfi nţii Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în 
1936; pictura în tehnica tempera; executată de către pictorul 
Teodor Peter; cu un număr de 517 credincioși, împreună cu 
fi lia; preot paroh Florentin Moldovan.

Date biografi ce: Pr. Florentin Moldovan s-a născut la 
26.04.1976, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1997; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  

2000. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 20.07.2001, pentru parohia Perișor cu 
fi lia Păltineasa, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

42. Parohia Piatra, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită în 1888; pictura în tehnica frescă; executată 
de către pictorul Constantin Bumbu; cu un număr de 354 
credincioși; preot paroh Grigore-Ioan Vălean.

Date biografi ce: Pr. Grigore-Ioan Vălean s-a născut la 
05.07.1988, în mun. Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
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Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
2008; 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2013. 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
07.01.2017, pentru parohia Piatra, protopopiatul Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud.

43. Parohia Poiana Ilvei, având hramul bisericii: „Nașterea 
Sfântului Ioan Botezătorul”; construită în 1900-1903; pictura în 
tehnica tempera; executată de către pictorul Gheorghe Croitoru; 
cu un număr de 1360 credincioși; preot paroh Leon Pop.

Date biografi ce: Pr. Leon Pop s-a născut la 10.10.1952, în 
localitatea Poiana Ilvei, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Liceul Teoretic Nr. 2 din Năsăud, promoția 1971;  
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1975. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 18.07.1976, pentru parohia Parva, protopopiatul 
Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. În cadrul aceluiași protopopiat a 
mai fost transferat după cum urmează: cu data de 01.09.1977, la 
parohia Rodna I; cu data de 01.10. 1990 la parohia Năsăud I; cu 
data de 01.09.2009, la parohia Poiana Ilvei. 

44. Parohia Poienile Zăgrii, având hramul bisericii: „Sfânta 
Cuvioasă Parascheva”; construită în 1908; pregătită pentru 
pictură; cu un număr de 734 credincioși; preot paroh Ovidiu-
Teodor Oltean.

Date biografi ce: Pr. Ovidiu-Teodor Oltean s-a născut la 
06.02.1982, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul T eologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 

2002; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  
2006. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, în data de 26.12.2005, pentru parohia Coasta cu 
fi lia Tăușeni, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj. A fost transferat, 
începând cu data de 01.12.2011, la parohia Poienile Zăgrii, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

45. Parohia Rebra, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în 1902; pictura în 
tehnica tempera; executată de către pictorul Dumitru Pascari; 
cu un număr de 1900 credincioși; preot paroh Doru-Leontin 
Plăian.

Date biografi ce: Pr. Doru-Leontin Plăian s-a născut la 
01.02.1983, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2002; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2006. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data de 20.09.2009, pentru parohia Sita, 
protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. A fost transferat, 
începând cu data de 01.09.2014, la parohia Rebra, protopopiatul 
Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

46. Parohia Rebrișoara, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în 1903; pictura în 
tehnica tempera; executată de către pictorul Constantin Bumbu; 
cu un număr de 2412 credincioși; preot paroh Nicolae Hoha.

Date biografi ce: Pr. Nicolae Hoha s-a născut la 04.04.1974, 
în localitatea Rebrișoara, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
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Liceul Silvic din Năsăud, promoția 1992;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1996. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 

în data de 22.03.1997, pentru parohia Bichigiu, protopopiatul 
Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. A fost transferat, începând cu data de 
11.09.1999, la parohia Rebrișoara, în cadrul aceluiași protopopiat.

47. Parohia Rodna I, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită în 1936-1965; pictura în tehnica 
tempera; executată de către pictorul Cornel Cenan; cu un număr 
de 2250 credincioși; preot paroh Lazăr Nechita.

Date biografi ce: Pr. Lazăr Nechita s-a născut la 16.11.1960, 
în localitatea Dobric, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1984; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  

1990. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 09.12.1990, pentru parohia Rodna I, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

48. Parohia Rodna II, având biserică comună cu parohia 
Rodna I; cu un număr de 2250 credincioși; preot paroh Gheorghe 
Ganea.

Date biografi ce: Pr. Gheorghe Ganea s-a născut la 
07.07.1969, în localitatea Telciu, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Liceul Industrial Numărul 2 din Cluj-Napoca, promoția  

1987; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1993. 
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 07.03.1993, pentru parohia Telcișor, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. A fost transferat, 
începând cu data de 01.08.2007, la parohia Rodna II, în cadrul 
aceluiași protopopiat.

49. Parohia Romuli, având hramul bisericii: „Sfântul Ioan 
Botezătorul”; construită în 1908; pictura în tehnica tempera; 
executată de către preotul pictor bisericesc Damian Tuluc; cu un 
număr de 1220 credincioși; preot paroh Nicolae Tîrgoveţ.

Date biografi ce: Pr. Nicolae Tîrgoveț s-a născut la 
17.08.1969, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Liceul „Liviu Rebreanu” din Bistrița, promoția 1990;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în 

data de 23.10.1994, pentru parohia Agriș, protopopiatul Turda, 
jud. Cluj. A fost transferat, începând cu data de 01.10.1999, la 
parohia Bichigiu, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, iar 
mai apoi, a fost din nou transferat începând cu data de 01.12. 
2014 la parohia Romuli, în cadrul aceluiași protopopiat.

50. Parohia Runcu Salvei, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Apostoli Petru și Pavel”; construită în 1968; pictura în tehnica 
frescă; executată de către pictorii Vasile Moţoc și Victor Tistu; 
cu un număr de 1103 credincioși; preot paroh Ilie Furcea.

Date biografi ce: Pr. Ilie Furcea s-a născut la 02.03.1952, în 
localitatea Salva, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1972 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1976. 
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Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 
în data de 06.11.1976, pentru parohia Șintereag, protopopiatul 
Bistrița. A fost transferat, începând cu data de 01.12.1979, la parohia 
Runcu Salvei, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

51. Parohia Salva, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în 1891-1907; pictura 
în tehnica frescă; executată de către pictorii Ștefan Teodor și 
Victor Tistu; cu un număr de 2681 credincioși; preot paroh 
Dumitru Morar.

Date biografi ce: Pr. Dumitru Morar s-a născut la 
10.12.1949, în localitatea Chiuza, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1969; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1973. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 22.02.1970, pentru parohia Tăure, protopopiatul 
Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. În cadrul aceluiași protopopiat 
a mai fost transferat după cum urmează: începând cu data de 
01.06.1974, la parohia Nimigea de Jos; din data de 01.09.1976, la 
parohia Liviu Rebreanu; cu data de 01.04.1983, la parohia Salva. 

52. Parohia Săsarm, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în 1860; pictura în 
tehnica tempera; executată de către pictorul Ștefan Cocean; 
cu un număr de 456 credincioși; preot paroh Adrian-Ionică 
Șpaimoc.

Date biografi ce: Pr. Adrian-Ionică Șpaimoc s-a născut la 
05.06.1977, în localitatea Sîngeorz-Băi, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1997; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2001. 

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 
în data de 23.08.1998, pentru parohia Hălmăsău, protopopiatul 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. A fost transferat, începând cu data 
de 01.01.2005 la parohia Săsarm, protopopiatul Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud.

53. Parohia Sîngeorz-Băi I, având hramul bisericii: „Sfântul 
Ierarh Nicolae”; construită în perioada 1875-1880; pictura în 
tehnica tempera; executată de către pictorul Constantin Bumbu; 
cu un număr de 2214 credincioși; preot paroh Dacian-Dumitru 
Șanta.

Date biografi ce: Pr. Dacian-Dumitru Șanta s-a născut la 
31.03.1980, în mun. Dej, jud. Cluj. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox de la Baia Mare, promoția  

2000; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 05.02.2006, pentru parohia Bobâlna, 
protopopiatul Dej, jud. Cluj. A fost transferat, începând cu data 
de 01.10.2013, la parohia Sîngeorz-Băi I, protopopiatul Năsăud, 
jud. Bistrița-Năsăud.

54. Parohia Sîngeorz-Băi II, având hramul bisericii: 
„Schimbarea la Faţă”; construită în 1935 -1937; pictura în 
tehnica ulei; executată de către pictorul Liviu Terec; cu un număr 
de 1830 credincioși; preot paroh Ioan Băndean și preot slujitor 
Paul Gavriloaie.

Date biografi ce: Pr. Ioan Băndean s-a născut la 17.12.1953, 
în localitatea Miceștii de Câmpie, jud. Bistrița-Năsăud. 
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Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1973; 
Institutul Teologic de grad Universitar din București,  

promoția 1978. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 22.10.1978, pentru parohia Sărata, protopopiatul 
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. A fost transferat, începând cu data 
de 01.10.1982, la parohia Sîngeorz-Băi II, protopopiatul Năsăud, 
jud. Bistrița-Năsăud.

Date biografi ce: Pr. Paul Gavriloaie s-a născut la 
25.08.1991, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” din Bistrița, promoția  

2010; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2014. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

18.10.2015. În prezent este și secretar al protopopiatului Năsăud 
și director al Centrului Misionar de Tineret „Ioan Bunea” din 
Sîngeorz-Băi.

55. Parohia Sîngeorz-Băi III, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în perioada 1995-1999; 
pictura în tehnica frescă; cu un număr de 1750 credincioși; preot 
paroh Alexandru-Dorel Buia.

Date biografi ce: Pr. Alexandru-Dorel Buia s-a născut la 
02.07.1976, în mun. Sighetu Marmației, jud. Maramureș. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1996; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2001. 
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 
Bistrițeanul, în data de 11.02.2001, pe seama protopopiatului 
Năsăud. A fost transferat, începând cu data de 01.03.2006, la 
parohia Șieu Odorhei, protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-
Năsăud, iar mai apoi, a fost transferat, începând cu data de 01.07. 
2015, la parohia Sîngeorz-Băi III, protopopiatul Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud.

56. Parohia Suplai, având hramul bisericii: „Adormirea 
Maicii Domnului”; construită în perioada 1971-1974; pictura în 
tehnica tempera; executată de către pictorul Ștefan Cocean; cu un 
număr de 610 credincioși; preot paroh Darius-Petru Gavriloaie.

Date biografi ce: Pr. Darius-Petru Gavriloaie s-a născut la 
29.06.1989, în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” din Bistrița, promoția  

2008; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2013. 
Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 

07.01.2016, pentru parohia Suplai, protopopiatul Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud.

57. Parohia Șanţ, având hramul bisericii: „Sfi nţii Apostoli 
Petru și Pavel”; construită în 1903-1904; pictura este în curs 
de realizare în tehnica frescă; executată de către preotul pictor 
bisericesc Damian Tuluc; cu un număr de 2397 credincioși; 
preot paroh Ioan Grapini.

Date biografi ce: Pr. Ioan Grapini s-a născut la 04.09.1954, 
în localitatea Rodna, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1976; 
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Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  
1982. 

Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Iustinian Maramureșanul, în data de 13.03.1980, pentru parohia 
Dumbrăveni, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. A fost 
transferat, începând cu data de 01.02.1984, la parohia Șanț, în 
cadrul aceluiași protopopiat.

58. Parohia Tărpiu, având hramul bisericii: „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”; construită în 1504; pictura în tehnica 
frescă (fragmente); cu un număr de 502 credincioși; preot paroh 
Gheorghe Rus.

Date biografi ce: Pr. Gheorghe Rus s-a născut la 18.02.1980, 
în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1999; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 09.11. 2003, pentru parohia Tărpiu, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

59. Parohia Tăure, având hramul bisericii: „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail și Gavril”; construită în 1876; pictura în 
tehnica tempera; executată de către preotul pictor bisericesc 
Damian Tuluc; cu un număr de 416 credincioși; preot paroh 
George Cetănaș. 

Date biografi ce: Pr. George Cetănaș s-a născut la data de 
23.04.1985, în mun. Brașov, jud. Brașov. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Brașov, promoția 2005;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din  

Sibiu, promoția 2009. 
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Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, la data de 
26.12.2011, pe seama parohiei Corabia, protopopiatul Beclean, 
jud. Bistrița-Năsăud. Începând cu data de 01.11.2018 este 
trnasferat la parohia Tăure, protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-
Năsăud.

60. Parohia Telciu I, având hramul bisericii: „Sfântul Ierarh 
Nicolae”; construită în perioada 1900-1913, pictura în tehnica 
tempera; executată de către preotul pictor bisericesc Damian 
Tuluc; cu un număr de 1514 credincioși; preot paroh Dănuţ-
Ioan Părăscan.

Date biografi ce: Pr.Dănuț-Ioan Părăscan s-a născut la 
25.03.1964, în localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1986; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, promoția  

1991. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 06.10.1991, pentru parohia Telciu I, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

61. Parohia Telciu II, având biserică comună cu parohia 
Telciu I; cu un număr de 1514 credincioși; preot paroh Anton-
Viorel Pop.

Date biografi ce: Pr. Anton-Viorel Pop s-a născut la 
07.04.1992, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2011; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2015. 
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Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei, în data de 
03.01.2016, pentru parohia Telciu II, protopopiatul Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud.

62. Parohia Telcișor, având hramul bisericii: „Sfântul Proroc 
Ilie Tesviteanul”; construită în perioada 1982-1992; pictura în 
tehnica frescă; executată de către pictorul Mihai Gabor; cu un 
număr de 980 credincioși; preot paroh Ovidiu-Vasile Tofan.

Date biografi ce: Pr. Ovidiu-Vasile Tofan s-a născut la 
13.04.1984, în mun. Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2004; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2009. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 08.11. 2007, pentru parohia Telcișor, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

63. Parohia Valea Mare, având hramul bisericii: „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie”; construită în perioada 1994-1997; 
pictura în tehnica tempera; executată de către pictorii Neculai 
Andronaș, Gicu Monda și Ștefan Teodor; cu un număr de 292 
credincioși; preot paroh Vasile Ureche.

Date biografi ce: Pr. Vasile Ureche s-a născut la 31.03.1981, 
în localitatea Maieru, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Târgoviște, promoția  

2000; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgoviște, promoția  

2004. 
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu 

Bistrițeanul, în data de 26.09.2010, pentru parohia Valea Mare, 
protopopiatul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.
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64. Parohia Zagra, având hramul bisericii: „Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”; construită în perioada 1914-1924; pictura în 
tehnica tempera; executată de către pictorii Neculai Andronaș, 
Victor Tistu și Ștefan Teodor; cu un număr de 960 credincioși; 
preot paroh Dâmbu Ioan.

Date biografi ce: Pr. Ioan Dâmbu s-a născut la 22.08.1951, 
în satul Suplai, comuna Zagra, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1971; 
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoția  

1975. 
Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, 

în data de 27.08.1975, pentru parohia Rodna, protopopiatul 
Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud. A fost transferat, în data de 
01.08.1977, la parohia Zagra, în cadrul aceluiași protopopiat. 
Din data de 01.03.1988, a fost numit protopop al protopopiatului 
Năsăud, pe care îl conduce, cu dăruire și devotament, și în 
prezent.
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ȘEMATISMUL MĂNĂSTIRILOR DIN 
ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI 

ȘI CLUJULUI*

Mănăstirea 1. „Adormirea Maicii Domnului” Nicula; 
situată în com. Fizeșu-Gherlii, sat Nicula, jud. Cluj; mănăstirea 
a fost înfi ințată în anul 1552; având biserica din lemn cu hramul 
„Sfânta Treime”; monument istoric; construită în anul 1650; 
biserica de zid, construită între anii 1875-1905, pictată de 
pictorul Vasile Pascu, în anul 1961; biserica nouă, construcție 
începută în anul 2001; în prezent se afl ă la stadiul de pictură, 
executată de către pictorul Ioan Popa.

Stareţ: Arhimandrit Nicolae Moldovan
Date biografi ce: Arhimandritul Nicolae (Vasile) 

Moldovan, s-a născut la data de 02.01.1960, în satul Agrișu de 
Sus, com. Șieu-Odorhei, jud. Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul Industrial „Nr. 1” din Bistriţa, promoția 1979;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Pitești, promoția  

2004.
A intrat în viața monahală la Mănăstirea Nicula, începând 

cu data de 30.09.1991. Este tuns în monahism la data de 
05.12.1992. Hirotonit ierodiacon și ieromonah de către IPS 
Arhiepiscop Bartolomeu, după cum urmează: ierodiacon la 
data de 12.02.1995, și ieromonah la data de 19.02.1995. În cadrul 
mănăstirii a îndeplinit următoarele ascultări: în perioada 1993-

* Șematismul a fost întocmit de către Cuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, 
exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.
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2008 a fost econom; între anii 2008-2012 a fost egumen; iar 
începând cu data de 01.05.2012, a fost numit stareţ. A fost hirotesit 
protosinghel în anul 2000, și ridicat la rangul de arhimandrit în 
anul 2013.

2. Mănăstirea „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Vad; 
situată în com. Vad, jud. Cluj; biserica este construită la sfârșitul 
secolului XV-lea, când devine reședință episcopală, cu ierarhi 
hirotoniți la Suceava, sub jurisdicția Mitropoliei Moldovei; 
Episcopia Vadului pierde din importanță în secolul XVIII, 
menținându-se în continuare doar ca mănăstire; în perioada ce 
a urmat, ctitoria ștefaniană de la Vad, una dintre cele mai vechi 
biserici de piatră ale românilor transilvăneni, a funcționat doar 
ca biserică parohială - monument istoric; mănăstirea a fost 
reînfi ințată cu binecuvântarea IPS Mitropolit Andrei, începând 
cu data de 01.02.2012; hramurile bisericii sunt „Sfântul Voievod 
Ștefan cel Mare” și „Adormirea Maicii Domnului”; biserica 
este realizată din piatră brută; din pictura veche nu se păstrează 
decât un mic fragment în partea de apus a altarului, deasupra 
proscomidiarului, reprezentând chipul unui sfânt; exteriorul 
bisericii este simplu, tencuit în culoare albă. 

Stareţ: Protosinghel Nicodim Pop.
Date biografi ce: Protosinghelul Nicodim (Mircea) 

Pop, s-a născut la data de 26.02.1977, în mun. Baia Mare, jud. 
Maramureș. 

Studii: 
Liceul „Electrotimiș ” din Timișoara, promoția 1995;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2008. 
A intrat în viața monahală la Mănăstirea Nicula, jud. Cluj, în 

anul 2000, tuns în monahism în anul 2002. Hirotonit ierodiacon 
de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile Someșanul, în anul 
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2003. Hirotonit ieromonah de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Irineu Bistrițeanul, în anul 2007, pe seama Mănăstirii Nicula. 
Începând cu data de 01.02.2012, IPS Mitropolit Andrei, l-a 
numit stareț al reactivatei Mănăstiri de la Vad.

3. Mănăstirea „Înălțarea Sfi ntei Cruci” Cășiel; situată 
pe Valea Cășielului, în satul Cășiel-Strâmbu, com. Chiuiești, 
jud. Cluj; mănăstirea a fost înfi ințată în anul 1765; cu biserica 
având hramurile: ,,Înălțarea Sfi ntei Cruci” și ,,Sfânta Treime”. 
Desfi ințată în vremea regimului comunist, a fost reactivată în anul 
1992, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu.

Paraclisul cu hramul „Buna Vestire”; construit în anul 1994; 
pictura în tehnica fresca - stil neobizantin, executată de pictorul 
Vasile Nițescu, în perioada 1993-1994; a fost târnosit de către 
IPS Arhiepiscop Bartolomeu Anania. 

Stareță: Stavrofora Varvara Georgiu
Date biografi ce: Stavrofora Varvara (Domnica) Georgiu, 

s-a născut la data de 01.05.1959, în localitatea Huta, jud. Cluj. 
Studii: 

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
1996. 

A intrat în viața monahală la Mănăstirea Râmeț, în anul 
1980. A fost tunsă în monahism în anul 1990. Începând cu data 
de 01.03.1992, a fost numită stareță a Mănăstirii Cășiel.

Preot Duhovnic: Protosinghel Serafi m Bădilă.
Date biografi ce: Protosinghelul Serafi m (Nicolae) Bădilă, 

s-a născut la data de 06.10.1948, în satul Deal, com. Câlnic, jud. 
Alba. 

Studii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoția  

1994.
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A intrat în viața monahală la Mănăstirea Aft eia, jud. Alba, în 
anul 1988. A fost tuns în monahism la Mănăstirea Izbuc, jud. Bihor, 
în anul 1990. Hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah de către IPS 
Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, în anul 1990. Începând cu anul 
1995, este numit duhovnic al Mănăstirii Cășiel.

Mănăstirea 4. „Nașterea Maicii Domnului” Piatra 
Fântânele; situată în satul Piatra Fântânele, com. Tiha-
Bârgăului, jud. Bistriţa-Năsăud; mănăstirea a fost înfi ințată în 
prima jumătate a lunii septembrie a anului 1928, ca mănăstire 
de călugări; mănăstirea a fost desfi ințată în anul 1960, și 
transformată în parohie a satului, pentru familiile credincioșilor 
care s-au adunat de-a lungul timpului la poalele mănăstirii; cu 
binecuvântarea IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, în anul 
1991, parohia se transformă din nou în mănăstire de călugări, 
administrând totodată parohia Piatra Fântânele cu fi lia Ciosa; 
la iniţiativa IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în anul 1995, 
mănăstirea este reorganizată în mănăstire de maici; biserica este 
construită din lemn pe temelie de piatră, în plan trefl at, păstrează 
stilul bizantin; construcția este terminată în luna mai a anului 
1929; în data de 08.11.1929, este sfi nţită de către Preasfi nțitul 
Episcop Nicolae Ivan; biserica este împodobită cu icoane pe 
pânză: Pantocratorul și cei patru Evangheliști, aplicate în turlă 
și la baza acesteia, donate de pictorul Alexandru Cristea; icoana 
„Maicii Domnului cu Pruncul”, pictată în anul 1914, este adusă 
de la schitul românesc Prodromu din Muntele Athos. Paraclisul 
vechi cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, sfi nţit în 1985; în 
casa veche monahală; fără pictură; sfi nțit de către Preasfi nțitul 
Episcop Iustinian Chira.

Paraclisul nou cu hramul „Sfântul Ierarh Pahomie de 
la Gledin”, sfi nțit de către IPS Mitropolit Andrei în data de 
08.09.2013; pictură în tehnica frescă, executată de către familia 
de pictori Mihai și Irina Ionescu, în perioada 2008-2010. 
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Stareță: Stavrofora Pamfi lia Solcan
Date biografi ce: Stavrofora Pamfi lia (Paraschiva) 

Solcan, s-a născut la data de 29.07.1971, în com. Botoșana, jud. 
Suceava.

Studii: 
Școala Profesională UCECOM din Iași, promoția 1987; 
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Gheorghe” din  

Botoșani, promoția 2003;
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Cuvioasa Paraschiva”  

din Piteși, promoția 2007.
A intrat în viața monahală la Mănăstirea Văratec, jud. Neamț, 

în data de 06.05.1991. A fost rasoforită la mănăstirea Văratec în 
data de 21.12.1991, primind numele Pamfi lia. Începând cu data 
de 11.04.1995, este numită stareță a Mănăstirii Piatra Fântânele, 
jud. Bistrița-Năsăud, de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu. A 
fost tunsă în monahism de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 
la mănăstirea Piatra Fântânele, în data de 08.09.1995. A fost 
ridicată la rangul de stavroforă, la hramul Mănăstirii Nicula, în 
data de 15.08.2002.

Preot duhovnic: Protosinghel Gavril Horț
Date biografi ce: Protosinghelul Gavril (Ionel-Ovidiu) 

Horț, s-a născut la data de 16.08.1971, în mun. Târgu Lăpuș, 
jud. Maramureș. 

Studii: 
Şcoala Profesională de Mecanizatori Agricoli din Şomcuta  

Mare, promoția 1989;
Liceul Minier din Târgu Lăpuş promoția 1992; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2011.
A intrat în viața monahală la Mănăstirea Nicula, în data 

de 15.08.1995. Hirotonit ieromonah de către Preasfi nțitul 
Episcop-vicar Vasile Someșanul, în data de 21.11.1998, pentru 
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Mănăstirea Nicula, protopopiatul Gherla, jud. Cluj, unde a 
activat până la data de 21.05.2000, când a fost transferat, ca preot 
duhovnic, la Mănăstirea Piatra Fântânele, protopopiatul Bistrița, 
jud. Bistrița-Năsăud. A fost hirotesit protosinghel în anul 2003.

5. Mănăstirea „Sfânta Elisabeta” Cluj-Napoca; situată în 
mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj; mănăstirea a fost înfi ințată în anul 
1934 de către Episcopul Nicolae Ivan, desfi ințată de către regimul 
comunist, a fost reînfi ințată de către IPS Mitropolit Andrei, în 
anul 2011; slujbele religioase sunt ofi ciate în paraclisul mănăstirii.

Stareţă: Stavrofora Maria Asaft ei
Date biografi ce: Stavrofora Maria (Mihaela) Asaft ei, s-a 

născut la data de 03.11.1975, în mun. Iași, jud. Iași. 
Studii:

Facultatea de Științe Economice din Iași, promoția 1998; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, promoția  

2008.
A intrat în viața monahală la Mănăstirea Trotușanu, jud. 

Vrancea, în anul 2007. A fost tunsă în monahism în anul 2008. 
A fost directoare a Seminarului Teologic Ortodox din Rătești, în 
perioada 2009-2010. Începând cu anul 2012, este numită stareță 
a Mănăstirii „Sfânta Elisabeta” din Cluj-Napoca.

Preot Duhovnic: Protosinghel Siluan Popescu 
Date biografi ce: Protosinghelul Siluan (Gabriel-Corneliu) 

Popescu, s-a născut la data de 09.07.1977, în mun. Drobeta 
Turnu-Severin, jud. Mehedinți. 

Studii:
Facultatea de Științe Economice a Universității de Vest  

din Timișoara, promoția 2000;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2010;
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Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2012. 
A intrat în viața monahală la Mănăstirea Oașa, jud. Alba, în 

anul 2000. A fost tuns în monahism în anul 2003. În perioada 2010-
2014, a fost viețuitor al Mănăstirii Turnu, jud. Vâlcea. Hirotonit 
ieromonah de către IPS Arhiepiscop Varsanufi e al Râmnicului, 
în anul 2014, pe seama Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu 
Vâlcea. A fost numit în funcția de consilier economic. În același 
an a fost trimis să înceapă construcția Mănăstirii „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”- Memorial Patriarh Justinian Marina, din 
localitatea Suiești, jud. Vâlcea. Este hirotesit protosinghel în anul 
2016. Începând cu anul 2018, este numit de către IPS Mitropolit 
Andrei, preot duhovnic al Mănăstirii „Sfânta Elisabeta” Cluj-
Napoca. 

6. Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” Ciucea; 
situată în com. Ciucea, jud. Cluj; mănăstirea a fost înfi ințată în 
anul 1939, de către Episcopul Nicolae Colan; a fost desfi ințată 
în vremea regimului comunist, în anul 1947; a fost reactivată în 
anul 1994 de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu; biserică din 
lemn; având hramul „Nașterea Maicii Domnului”; construită în 
anul 1575; este adusă din localitatea Galpâia, jud. Sălaj; paraclisul 
cu hramul „Soborul Maicii Domnului”; fără pictură; altarul de 
vară; cu hramul „Sfi nții Părinți Ioachim și Ana”; sfi nțit de către 
IPS Mitropolit Andrei, în anul 2016.

Stareță: Stavrofora Inocenția Filip
Date biografi ce: Stavrofora Inocenția Filip s-a născut la 

data de 29.10.1969, în com. Răucești, jud. Neamț. 
Studii:

Seminarul Teologic Ortodox Pedagogic de la Mănăstirea  
Agapia, promoția 1997;

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Pitești, promoția  
2004.
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A intrat în viața monahală la Mănăstirea Agapia, jud. 
Neamț, în anul 1987. Pe seama acestei mănăstiri a fost tunsă 
rasoforă, în anul 1988. Începând din anul 1997, a fost numită 
stareță la Mănăstirea Ciucea. A fost tunsă în monahism de către 
Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile Someșanul, în anul 1999.

Preot Duhovnic: Pr. Ionuț Gânscă, a se vedea parohia 
Ciucea, protopopiat Huedin, jud. Cluj.

7. Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”; situată în 
com. Nușeni, jud. Bistrița-Năsăud; mănăstirea a fost înfi ințată, 
cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu, în anul 
1991; biserica pictată de către familia de pictori Ioan și Daniela 
Moldoveanu; biserica este pregătită pentru sfi nțire; paraclis - 
fără pictură.

Stareţ: Protosinghel Paisie Iloaie
Date biografi ce: Protosinghelul Paisie Iloaie, s-a născut la 

data de 18.06.1967, în com. Feldru, jud. Bistrița-Năsăud. 
Studii:

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
2008;

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2012.

A intrat în viața monahală la Mănăstirea Turnu, jud. Vâlcea, 
în anul 1983. A fost tuns în monahism în anul 1991. În anul 1993 
întemeiază Mănăstirea Rebra-Parva. Hirotonit ieromonah și instalat 
stareț al aceleiași mănăstiri, de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 
în data de 29.08.1993. Începând cu anul 2002 este numit stareț al 
Mânăstirii Nușeni. A fost hirotesit protosinghel în anul 1996.

8. Mănăstirea „Sfânta Troiță” Feleacu; situată în com. 
Feleacu, jud. Cluj; mănăstirea a fost înfi ințată în anul 1991, cu 



687

binecuvântarea IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu; biserica 
având hramurile: „Sfânta Troiță” și „Sfântul Voievod Ștefan cel 
Mare al Moldovei”; construită între anii 1994-2014; pictată în 
tehnica frescă de către pictorul Constantin Ciupercă.

Stareț: Arhimandrit Alexandru Ghenț
Date biografi ce: Arhimandritul Alexandru Ghenț, s-a 

născut la data de 09.12.1962, în localitatea Drăgești, jud. Bihor
Studii: 

Liceul industrial „Sinteza” din Oradea, promoția 1981; 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1986;
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoţia  

1991.
Hirotonit ierodiacon și ieromonah de către Preasfi nțitul 

Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul, după cum urmează: ierodiacon 
în data de 01.05.1992, și apoi ieromonah în data de 19.05.1992, pe 
seama parohiei Feleacu și stareţ al Mănăstirii „Sfânta Troiţă” din 
aceeași localitate, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj. Între anii 1991-
1992 a activat ca profesor de religie la Liceul Pedagogic din Oradea; 
în anul 1992 a ieșit canonic din Episcopia Oradiei și a intrat în 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului; în cursul aceluiași 
an, a intrat în viața monahală la Mănăstirea Nicula.

9. Mănăstirea „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca”; 
situată în satul Dobric, com. Căianu Mare, jud. Bistriţa-Năsăud; 
mănăstirea a fost înfi ințată în anul 1992, cu binecuvântarea 
IPS Arhiepiscop Bartolomeu; paraclisul cu hramul „Sfi nții 
Împărați Constantin și Elena”; biserica din lemn cu hramul 
„Sfântul Evanghelist Luca”; construită în anul 2001; biserica de 
zid, în construcție, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

Stareţă: Stravrofora Veronica Coţofană
Date biografi ce: Stavrofora Veronica (Dorina) Coţofană, 
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s-a născut la data de 06.04.1964, în satul Viișoara, com. Ștefan 
cel Mare, jud. Bacău. 

Studii:
Liceul Chimic din Onești, promoția 1982; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, promoția  

2001;
Masterat - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  

U.B.B. Cluj-Napoca, promoția 2011.
A intrat în viața monahală la Mănăstirea Nămăiești, 

Câmpulung Muscel, jud. Argeș, în anul 1986. A fost transferată 
în anul 1988, la Mănăstirea Brâncoveni, jud. Olt. A fost tunsă 
în monahism în anul 1992. A fost numită stareță a Mănăstirii 
Dobric, din anul 1993. A fost ridicată la rangul de stavroforă, la 
hramul Mănăstirii Nicula, în data de 15.08.2002.

Preot Duhovnic: Protosinghel Siluan Fărcaș
Date biografi ce: Protosinghelul Pr. Siluan (Claudiu-

Aurelian) Fărcaș, s-a născut la data de 16.19.1979, în mun. 
Turda, jud. Cluj. 

Studii:
Liceul „Liviu Rebreanu” din Turda, promoția 1998; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2007;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2008. 

A intrat în viața monahală la Mănăstirea Cheile Turzii, în anul 
2000. A fost tuns în monahism în anul 2002. Hirotonit ierodiacon și 
ieromonah de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile Someșanul, 
în anul 2003. Este numit preot duhovnic al Mănăstirii Dobric 
începând din anul 2011. A fost hirotesit protosinghel în anul 2013.

10. Mănăstirea „Schimbarea la Față” ; situată în com. Ilva 
Mare, jud. Bistriţa-Năsăud; mănăstirea a fost înfi ințată în anul 
1992, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Teofi l Herineanu; 
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biserica veche, este pictată de către pictorul Ioan Botiș; biserica 
nouă, fi nalizată în anul 2014; pictura executată de către maicile 
mănăstirii.

Stareţă: Stavrofora Hristofora Marinca
Date biografi ce: Stavrofora Hristofora (Lenuța) Marinca, 

s-a născut la data de 06.03.1973, în com. Someșul Rece, jud. 
Cluj.

 Studii:
Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca, promoția  

2013.
A intrat în viața monahală la Mănăstirea Cășiel, jud. Cluj, 

în anul 1991. Din anul 1999 a venit Mânăstirea de la Ilva Mare, 
unde a fost călugărită în data de 15.05.1999. În anul 2001, a fost 
numită stareță a Mănăstirii Ilva Mare.

Preot Duhovnic: Protosinghel Daniel Ureche
Date biografi ce: Protosinghelul Daniel (Dan-Ioan) 

Ureche, s-a născut la data de 16.12.1963, în com. Ilva Mare, jud. 
Bistrița-Năsăud. 

Studii:
Liceul de Construcții din Bistrița, promoția 1982. 

A intrat în viața monahală la Mănăstirea Toplița, în anul 
1985. A fost tuns în monahism în anul 1989. Hirotonit preot 
de către Preasfi nțitul Episcop Emilian Birdaș al Alba Iuliei, în 
anul 1988. A fost numit stareț al Mănăstirii Ilva Mare, pentru 
perioada 1992-1999. Din anul 1999, mănăstirea este transformată 
în mănăstire de maici, părintele devenind astfel duhovnicul 
acestei mănăstiri. A fost hirotesit protosinghel în anul 2005.

11. Mănăstirea „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” 
Băișoara; situată în com. Băișoara, jud. Cluj; mănăstirea a fost 
înfi ințată în anul 1992, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop 
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Teofi l Herineanu; biserica a fost construită între anii 1997-2008; 
în prezent se afl ă în curs de pictare, de către pictorul Gabriel 
Solomon.

Stareț: Protosinghel Iacob Rus
Date biografi ce: Protosinghelul Iacob (Rareș-Nelu) Rus, 

s-a născut la data de 06.10.1980, în mun. Beclean, jud. Bistrița-
Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2011; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2015;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2017.  

Hirotonit ieromonah de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Vasile Someșanul, în data 21.05.2009, ca preot duhovnic, pe 
seama Mănăstirii Dobric, protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-
Năsăud, unde a activat până la 01.09.2010, când a fost transferat 
stareț la Mănăstirea Băișoara.

12. Mănăstirea „Sfi nții Apostoli Petru și Pavel”; situată 
între comunele Rebra și Parva, jud. Bistriţa-Năsăud; mănăstirea 
a fost înfi ințată în anul 1993, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop 
Bartolomeu; biserica este pictată de către pictorul Sorin Efros, 
în anul 2009.

Stareţ: Protosinghel Chiril Zăgrean
Date biografi ce: Protosinghelul Chiril (George) Zăgrean, 

s-a născut la data de 18.02.1978, în com. Salva, jud. Bistrița-
Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2008;



691

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2019.

A intrat în viața monahală la Mănăstirea Rebra-Parva, în 
anul 1995. A fost tuns în monahism în anul 2001. Hirotonit 
ierodiacon și ieromonah de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Vasile Someșanul, în anul 2001. Din anul 2003 este numit stareț 
al mănăstirii. A fost hirotesit protosinghel în anul 2005.

13. Mănăstirea „Sfânta Treime” Soporu de Câmpie; 
situată în com. Soporu de Câmpie, jud. Cluj; mănăstirea a fost 
înfi ințată în anul 1994, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop 
Bartolomeu; biserica a fost construită între anii 1991-1995; cu 
pictură executată de către pictorul Ioan Palade.

Stareț: Protosinghel Irineu Paneș
Date biografi ce: Protosinghelul Irineu (Ionică) Paneș, 

s-a născut la data de 25.06.1972, în com. Feldru, jud. Bistrița-
Năsăud. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2006; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2016. 
Hirotonit ieromonah de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 

în data 06.06.1995, și instalat stareț la Mănăstirea „Sfânta 
Treime”din Soporu de Câmpie, protopopiatul Turda, jud. Cluj.

14. Mănăstirea „Înălțarea Domnului” Muntele Rece; 
situată în com. Măguri-Răcătău, jud. Cluj; mănăstirea a fost 
înfi ințată în anul 1994, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop 
Bartolomeu; biserica având hramul „Înălțarea Domnului”; 
pictura este executată de către pictorul Constantin Bumbu; 
pregătită de sfi nțire.
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Stareț: Protosinghel Arsenie Gălățan
Date biografi ce: Protosinghelul Arsenie (Gheorghe-

Mircea) Gălățan, s-a născut la data de 23.07.1969, în mun. Cluj-
Napoca, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Mecanic din Cluj-Napoca, promoția 1989;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2013. 
Hirotonit ieromonah de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 

Irineu Bistrițeanul, în data 25.03.1998, ca duhovnic pentru 
Mănăstirea Soporu de Câmpie, protopopiatul Turda, jud. Cluj, 
unde a activat până la 01.08.2011, când a fost transferat ca stareț 
la Mănăstirea Muntele Rece, protopopiatul Turda, jud. Cluj. A 
fost hirotesit protosinghel în anul 2018.

15. Mănăstirea „Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul” 
Piatra Craiului; situată în satul Bucea, com. Negreni, jud. Cluj; 
mănăstirea a fost înfi ințată în anul 1995, cu binecuvântarea IPS 
Arhiepiscop Bartolomeu; biserica este în costrucție; slujbele 
religioase se ofi ciază în paraclisul mănăstirii.

Stareț: Protosinghel Antonie Flore
Date biografi ce: Protosinghelul Antonie (Albin) Flore, s-a 

născut la data de 03.06.1975, în com. Șieu, jud. Bistrița-Năsăud. 
Studii: 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2011.

A fost tuns în monahism în anul 2003. Hirotonit ieromonah 
de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile Someșanul, în data 
de 28.03.2004, pentru Mănăstirea Piatra Craiului, jud. Cluj. A 
fost hirotesit protosinghel în anul 2007.

16. Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” 
Florești; situată în com. Florești, jud. Cluj; mănăstirea a fost 
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înfi ințată în anul 1994; biserica cu hramul „Acoperământul 
Maicii Domnului”; pictura executată de către familia de pictori 
Manolache și Rodica Pătrașcu din Vrancea, în perioada 2005-
2009; sfi nțirea bisericii a avut loc în data de în 18.18.2010, în 
prezența Preasfi nțitului Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul.

Stareţă: Stavrofora Teodora Câmpan
Date biografi ce: Stavrofora Teodora (Nastasia) Câmpan, 

s-a născut la data de 19.11.1965, în satul Romuli, jud. Bistrița-
Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1999;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2004.
A intrat în viața monahală la Mănăstirea Govora, în anul 

1985. A fost rasoforită în anul 1989. În anul 1994, se transferă la 
Mănăstirea Salva. Începând din anul 1996, este numită stareță 
a Mănăstirii Florești. A fost ridicată la rangul de stavroforă, la 
hramul Mănăstirii Nicula, în data de 15.08.2002.

Preot Duhovnic: Protosinghel Visarion Pașca
Date biografi ce: Protosinghelul Visarion (Viorel) Pașca, 

s-a născut la data de 31.07.1969, în mun. Târgu-Lăpuș, jud. 
Maramureș. 

Studii:
Liceul Industrial din Târgu-Lăpuș, promoția 1987; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din  

Sibiu, promoția 1993;
Masterat - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul  

U.B.B. Cluj-Napoca, promoţia 1999;
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2013.
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A intrat în viața monahală la Mănăstirea Nicula, în anul 
1988. A fost tuns în monahism de către Preasfi nțitul Episcop-
vicar Irineu Bistrițeanul, în anul 1991. Hirotonit ierodiacon 
de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul, în 
anul 1991. Hirotonit ieromonah în anul 1992. Este numit stareț 
al Mănăstirii Nicula din anul 1996. Între anii 1996-2000 a fost 
exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului Fleacului și Clujului. 
Începând cu anul 2001, este numit preot duhovnic al Mănăstirii 
Florești. A fost hirotesit protosinghel în anul 1997.

Preot Duhovnic: Protosinghel Anastasie Berbecel
Date biografi ce: Protosinghelul Anastasie (Marian) 

Berbecel, s-a născut la data de 28.08.1975, în mun. București.
Studii:

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul”  
din București, promoția 1998;

Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2003; 
Doctorat - în cadrul aceleiași facultăți, susținut în anul  

2009.
A intrat în viața monahală la Mănăstirea Nicula, în anul 

2011. A fost tuns în monahism de către IPS Mitropolit Andrei, în 
anul 2012. Hirotonit ierodiacon de către Preasfi nțitul Episcop-
vicar Vasile Someșanul, și ieromonah de către IPS Mitropolit 
Andrei, în anul 2012. A fost hirotesit protosinghel în anul 2015.

17. Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii”; situată în com. 
Salva, jud. Bistrița-Năsăud; mănăstirea a fost înfi ințată în anul 
1994, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Bartolomeu; biserica 
având hramurile „Izvorul Tămăduirii” și „Sfi nții Martiri și 
Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, 
Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu”; 
pictură executată de către familia de pictori Robert și Magda 
Buzuloi; sfi nțită în anul 2013, de către IPS Mitropolit Andrei; 
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paraclisul cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”; 
fără pictură.

Stareţă: Stavrofora Emanuela Moisa
Date biografi ce: Stavrofora Emanuela (Saveta) Moisa, s-a 

născut la data de 02.12.1961, în com. Rebrișoara, jud. Bistriţa-
Năsăud. 

Studii:
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2000;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2002. 

A intrat în viața monahală la Mănăstirea Govora, din Eparhia 
Râmnicului, jud. Vâlcea, în anul 1984. A fost rasoforită în anul 
1989, primind numele de Emanuela. A fost tunsă în monahism 
de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în anul 1994. Din anul 
1994, a fost numită stareță a Mănăstirii Salva. A fost ridicată la 
rangul de stavroforă, la hramul Mănăstirii Nicula, în data de 
15.08.2002.

Preot Duhovnic: Protosinghel Mihail Nagy
Date biografi ce: Protosinghelul Mihail (Mihai) Nagy, s-a 

născut la data de 04.07.1982, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, 
Studii:

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
2002;

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2006;

Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2007; 
Doctorat - Școala Doctorală „Isidor Todoran”, din cadrul  

aceleiași facultăți, susținut în anul 2013.
A intrat în viața monahală în anul 2006 la Mănăstirea Sinaia, 

jud. Prahova. Din luna decembrie a anului 2012, este închinoviat 
la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul”, din Alba Iulia, jud. Alba. 
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A fost tuns în monahism la data de 15.01.2013, la Mănăstirea 
„Sfântul Ioan Botezătorul”, din Alba Iulia, primind numele - Mihail. 
Hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah de către IPS Arhiepiscop 
Irineu al Alba Iuliei, după cum urmează: ierodiacon la data de 
18.01.2013, ieromonah la data de 27.01.2013. A fost hirotesit 
protosinghel, în data de 17.08.2015. În perioada ianuarie 2013 - 
iunie 2018, este preot slujitor la Catedrala Arhiepiscopală din Alba 
Iulia, jud. Alba. Între anii 2014-2018, a fost grefi er al Consistoriului 
monahal eparhial, Arhiepiscopia Alba Iuliei. Începând cu data de 
01.06.2018, a fost numit preot duhovnic al Mănăstirii „Izvorul 
Tămăduirii” - Salva, jud. Bistriţa-Năsăud.

18. Mănăstirea „Buna Vestire” Cormaia; situată în satul 
Cormaia, com. Parva, jud. Bistrița-Năsăud; mănăstirea a fost 
reînfi ințată în anul 1994, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop 
Bartolomeu; biserica de zid cu hramul „Tăierea Capului Sfântului 
Ioan Botezătorul”; pictată de pictorul Protosinghel Teofan Straton 
de la Mănăstirea Bucium, jud. Iași, în perioada 2007-2011.

Stareţă: Monahia Sebastiana Sîngeorzan 
Date biografi ce: Monahia Sebastiana (Gaft a) Sîngeorzan, s-a 

născut la data de 27.07.1976, în com. Parva, jud. Bistrița-Năsăud. 
Studii:

Școala Profesională din Parva, jud. Bistrița-Năsăud. 
A intrat în viața monahală la Mănăstirea Timișeni, jud. 

Timiș, în anul 1992. Din anul 1994, a fost transferată la Mănăstirea 
Cormaia. A fost tunsă în monahism de căre IPS Arhiepiscop 
Bartolomeu, în anul 1995. În anul 2018, IPS Mitropolit Andrei, 
a numit-o stareță a Mănăstirii „Buna Vestire” Cormaia.

Preot Duhovnic: Protosinghel Nicodim Sîngeorzan
Date biografi ce: Protosinghelul Nicodim (Nicolae) 

Sîngeorzan, s-a născut la data de 11.01.1973, în mun. Năsăud, 
jud. Bistrița-Năsăud. 
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Studii:
Liceul „George Coșbuc” din Năsăud, promoția 1993. 

A intrat în viața monahală la Mănăstirea Parva în anul 1994. 
A fost tuns în monahism în anul 1998. Hirotonit ierodiacon și 
ieromonah de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, și numit 
stareț al Mănăstirii Nușeni, în anul 1998. Pentru o perioadă a 
s-a retras în Sfântul Munte Athos. Începând din anul 2003, este 
numit preot duhovnic al Mănăstirii Cormaia.

19. Mănăstirea „Duminica Tuturor Sfi nților” Telcișor-
Buscatu; situată în satul Telcișor, com. Telciu, jud. Bistriţa-Năsăud; 
mănăstirea a fost înfi ințată în anul 1995, cu binecuvântarea IPS 
Arhiepiscop Bartolomeu; biserica având hramul „Duminica 
Tuturor Sfi nților”; pictură executată de către preotul pictor 
bisericesc Petre Brașoveanu; paraclisul având hramul „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie”; construit în anul 2017; fără pictură.

Stareţ: Protosinghel Porfi rie Ţanc
Date biografi ce: Protosinghelul Porfi rie (George) Ţanc, 

s-a născut la data de 01.08.1977, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-
Năsăud. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2008;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012.
A intrat în viața monahală la Mănăstirea Parva, în anul 1996. 

A fost tuns în monahism în anul 2003. Hirotonit ierodiacon de 
către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul, în anul 
2003. Hirotonit ieromonah de către IPS Mitropolit Andrei, în 
anul 2011. Începând cu anul 2011, este numit stareț al Mănăstirii 
Telcișor-Buscatu.
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20. Mănăstirea „Sfânta Treime” Suplai-Bichigiu; situată 
în satul Suplai, com. Zagra, jud. Bistriţa-Năsăud; mănăstirea a 
fost înfi ințată în anul 1996, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop 
Bartolomeu; paraclis având hramul „Sfântul Martir Tănase 
Todoran”, a fost sfi nțit în anul 2008; pictură în tehnica frescă, 
executată de către pictorul Adrian Dedea din Năsăud.

Stareţ: Protosinghel Ilie Cira
Date biografi ce: Protosinghelul Ilie (Ioan) Cira, s-a născut 

la data de 10.09.1954, în com. Coșbuc, jud. Bistrița-Năsăud. 
Studii:

Liceul Agricol din Turda, promoția 1974; 
Facultatea de Teologie Orotodxă „Andrei Șaguna” din  

Sibiu, promoția 1992.
A intrat în viața monahală la Mănăstirea „Sfântul Prooroc 

Ilie”-Toplița în anul 1985. A fost tuns în monahism în anul 1989. 
Hirotonit ieromonah de către Preasfi nțitul Episcop Emilian 
Birdaș, în anul 1989. În perioada 1992-1997, a fost stareț al 
Mănăstirii Nușeni. Începând cu anul 2003, este numit stareț al 
Mănăstirii Suplai-Bichigiu, jud. Bistrița-Năsăud.

21. Mănăstirea „Schimbarea la Față” Petreștii de Sus; 
situată în com. Petreștii de Sus, jud. Cluj; mănăstirea a fost 
înfi ințată în anul 1998, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop 
Bartolomeu; biserica a fost construită în perioada 2007-2016; 
cu pictură executată de către pictorul Mihail Ionescu; a fost 
târnosită în anul 2016 de către IPS Mitropolit Andrei. 

Stareț: Arhimandrit Teofi l Popescu
Date biografi ce: Arhimandritul Teofi l Popescu, s-a născut 

la data de 18.08.1977, în mun. Turda, jud. Cluj. 
Studii: 

Grup Școlar de Industria Sticlei și Construcții Mașini din  
Turda, promoția 1995; 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2006.

Hirotonit ieromonah de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, 
în data 25.06.2000. Este numit stareț al Mănăstirii Petreștii de Sus, 
în anul 2000. A fost ridicat la rangul de arhimandrit în anul 2016.

22. Mănăstirea „Sfi nții Ilie și Lazăr” Cristorel; situată în 
com. Așchileul Mare, jud. Cluj; mănăstirea a fost înfi ințată în 
anul 1999, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Bartolomeu; 
biserica a fost construită între anii 1999-2000; fără pictură. 

Stareță: Monahia Parascheva Buculei, 
Date biografi ce: Monahia Parascheva (Mihaiela) Buculei, 

s-a născut la data de 22.08.1968, în mun. Rădăuți, jud. Suceava. 
Studii: 

Liceul Agroindustrial din Rădăuți, promoția 1987; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2000.
A intrat în viața monahală la Mănăstirea Vorona, jud. 

Botoșani. În anul 1996, vine la Mănăstirea Florești, jud. Cluj. A 
fost tunsă în monahim de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, la data de 13.06.1999. În luna noiembrie a anului 
2002, este numită stareță la Mănăstirea Râșca, protopopiatul 
Huedin, jud. Cluj. Începând cu data de 01.06.2006, este numită 
stareță la Mănăstirea Cristorel, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj

Preot Duhovnic: Ieromonah Siluan Trîmbițașu.
Date biografi ce: Ieromonahul Siluan (Ionuț Irinel) 

Trîmbițașu, s-a născut la data de 21.11.1974, în mun. Cîmpulung, 
jud Argeș. 

Studii: 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2013. 
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Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, în data de 13.09.2002, pe seama Mănăstirii Rebra-
Parva. Din data de 02.04.2003, a fost numit preot duhovnic la 
Mănăstirea Râșca Transilvană, protopopiatul Huedin, jud. Cluj. 
Începând cu data de 01.06.2006, a fost transferat, în aceeași 
calitate, la Mănăstirea Cristorel, jud. Cluj, protopopiatul Cluj I, 
jud. Cluj.

23. Mănăstirea „Sfântul Ierarh Spiridon” - Strâmba; situată 
în com. Strâmba, jud. Bistriţa-Năsăud; mănăstirea a fost înfi ințată 
în anul 1999, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Bartolomeu; 
paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Spiridon”; sfi nțit în anul 
1999, de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile Someșanul; 
biserica mare, cu hramul „Duminica Tuturor Sfi nților”; piatra 
de temelie a fost pusă de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Vasile 
Someșanul, în anul 2009.

Stareță: Monahia Epiharia Brumă
Date biografi ce: Monahia Epiharia (Irina) Brumă, s-a 

născut la data de 01.09.1971, în mun. Năsăud, jud. Bistrița-
Năsăud.

Studii:
Liceul Electrotehnic din Șuncuiuș, promoția 2007. 

A intrat în viața monahală la Mănăstirea Dragomirna, în 
anul 1990. A fost rasoforită în anul 1996, primind numele de 
Ierusalima. A fost transferată la Mănăstirea Cormaia, unde 
a stat în perioada 1997-1998. De aici a plecat în anul 1998, la 
Mănăstirea Strâmba. A fost tunsă în monahism, primind numele 
de Epiharia, în anul 2000. Începând cu anul 2000, este numită 
stareță a acestei mănăstiri. 

Preot duhovnic: Protosinghel Paisie Pașcu
Date biografi ce: Protosinghelul Paisie (Ioan Ioachim) 
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Pașcu, s-a născut la data de 04.12.1975, în mun. Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud.

Studii: 
Liceul Economic din Năsăud, promoția 1993; 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

2006.
A intrat în viața monahală la Mănăstirea Nicula, în anul 1998. 

A fost tuns în monahism în anul 2000. Hirotonit ierodiacon și 
ieromonah de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, după cum 
urmează: ierodiacon în data de 02.02.2001; ieromonah în data de 
01.11.2003. Începând cu data de 21.05.2009, a fost transferat ca 
preot duhovnic al Mănăstirii „Sfântul Ierarh Spiridon” Strâmba, 
protopopiatul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. A fost hirotesit 
protosinghel în anul 2010.

24. Mănăstirea „Râșca Transilvană” Cluj; situată în com. 
Râșca, jud. Cluj; mănăstirea a fost înfi ințată în anul 2002, cu 
binecuvântarea IPS Arhiepiscop Bartolomeu; biserica având 
hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, cu pictură executată de 
către pictorul Alexandru Nicolau; biserica a fost sfi nțită în anul 
2018, de către IPS Mitropolit Andrei; paraclis - fară pictură.

Stareț: Arhimandrit Casian Ioana
Date biografi ce: Arhimandritul Casian (Dorian) Ioana, s-a 

născut la data de 14.10.1968, în mun. Drăgășani, jud. Vâlcea.
Studii:

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
2006;

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2015.

A intrat în viața monahală la Mănăstirea Nicula în 
anul 1991. A fost tuns în monahism în anul 1992. Hirotonit 
ierodiacon și ieromonah de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
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Vasile Someșanul, în anul 2001. Începând cu data de 01.05.2008, 
a fost numit stareț al Mănăstirii Râșca Transilvană. A fost ridicat 
la rangul de arhimandrit în anul 2018.

25. Mănăstirea „Mihai-Vodă” Turda; situată în mun. 
Turda, jud. Cluj; mănăstirea a fost înfi ințată în anul 2002, cu 
binecuvântarea IPS Arhiepiscop Bartolomeu; biserica având 
hramul „Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril”; cu pictură 
executată de către pictorul Sorin Efros; târnosită în anul 2018, 
de către IPS Mitropolit Andrei; paraclisul cu hramul „Sfântul 
Cuvios Siluan Atonitul”; se afl ă în stadiul de pictură.

Stareță: Stavrofora Andreea Zdrobău
Date biografi ce: Stavrofora Andreea (Mădălina) Zdrobău, 

s-a născut la data de 14.08.1966, în com. Feldru, jud. Bistrița-
Năsăud. 

Studii: 
Liceul Agricol din Ileanda, promoția 1999;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Pitești, promoția  

2012. 
A fost numită stareță a acestei mănăstiri din anul 

01.07.2011.

Preot Duhovnic: Arhimandrit Ilie Hanuschi
Date biografi ce: Arhimandritul Ilie (Ioan) Hanuschi, s-a 

născut la data de 02.10.1953, în satul Pădureni, com. Tritenii de 
Jos, jud. Cluj. 

Studii: 
Liceul Teoretic din Câmpia Turzii, promoția 1979;  
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1995.
Hirotonit preot de către Preasfi nțitul Episcop Andrei al 

Alba Iuliei, în data 30.08.1990, și numit stareț pentru mănăstirea 
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Poșaga, protopopiatul Câmpeni, jud. Alba, unde a activat până la 
29.02.1996, când a fost transferat ca preot duhovnic la Mănăstirea 
Florești, protopopiatul Cluj I, jud. Cluj. Începând cu data de 
01.12.1997, a fost transferat ca preot paroh la parohia Cecălaca, 
protopopiatul Luduș, jud. Mureș. Din data de 01.05.1999, a fost 
transferat ca preot paroh la parohia Mesentea, protopopiatul Alba, 
jud. Alba, unde a activat până la 01.05.2004, când a fost transferat 
ca stareț la Mănăstirea Măgina, protopopiatul Aiud, jud. Alba, 
unde a activat până la 01.06.2011, de unde a fost transferat, ca 
preot duhovnic, la Mănăstirea Mihai-Vodă protopopiatul Turda, 
jud. Cluj. A fost hirotesit protosinghel în anul 2012. A fost ridicat 
la rangul de arhimandrit în anul 2018.

26. Mănăstirea „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” Someșul 
Cald; situată în com. Someșul Cald, jud. Cluj; mănăstirea a fost 
înfi ințată în anul 2013, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Andrei; 
biserica având hramul „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare”; biserica 
se afl ă la stadiul de pictură; paraclisul cu hramul „Nașterea 
Sfântului Ioan Botezătorul”; fără pictură.

Stareță: Stavrofora Maria Vulcu
Date biografi ce: Stavrofora Maria (Mirela) Vulcu, s-a 

născut la data de 05.07.1973, în mun. Ocna Mureș, jud. Alba. 
Studii:

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  
2007.

A intrat în viața monahală la Mănăstirea Oașa în anul 1991. 
De aici a fost transferată la Mănăstirea Râmeț, de unde a plecat 
la Schitul „Sfântul Lazăr”, Eparhia Alba Iuliei. În perioada anilor 
2000-2001 a fost la Așezământul Românesc de la Ierusalim. A 
fost tunsă în monahism în anul 2003, apoi a fost numită stareță la 
Schitul „Sfântul Lazăr”, Eparhia Alba Iuliei. Începând cu anul 2013, 
este numită stareță a Mănăstirii de la Someșul Cald, jud. Cluj.
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Preot Duhovnic: Pr. Dan Ion Popovici
Date biografi ce: Pr. Dan Ion Popovici, s-a născut la data de 

04.03.1970, în mun. Orăștie, jud. Hunedoara. 
Studii: 

Facultatea de Automatizări și Calculatoare din Timișoara,  
promoția 1994;

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  
1999.

Hirotonit preot de către IPS Arhiepiscop Andrei al Alba 
Iuliei, în anul 1999. Începe viața monahală la Mănăstirea Poșaga, 
în anul 2000. În perioada 2007-2014, este numit preot duhovnic 
la Schitul „Sfântul Lazăr” din Eparhia Alba Iuliei. Începând cu 
anul 2014, este numit preot duhovnic al Mănăstirii de la Someșul 
Cald.

27. Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” 
Dâncu; situată în com. Dâncu, jud. Cluj; mănăstirea a fost 
înfi ințată în anul 2014, cu binecuvântarea IPS Mitropolit 
Andrei; biserica de lemn cu hramul „Învierea Domnului”; este 
adusă din Valea Drăganului; paraclisul cu hramul „Sfântul Mare 
Mucenic Pantelimon”; se afl ă în stadiu de pictură.

Stareț: Ieromonah Cleopa Dobocan
Date biografi ce: Ieromonahul Cleopa (Ioan Călin) 

Dobocan, s-a născut la data de 29.09.1987, în mun. Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Colegiul „Andrei Mureșanu” din Dej, promoția 2006; 
Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul U.B.B.  

Cluj-Napoca, promoția 2009;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2012;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2015. 
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A intrat în viața monahală la Mănăstirea Nușeni, în anul 
2009. A fost rasoforit în anul 2010. Hirotonit preot de către IPS 
Mitropolit Andrei, în anul 2014, și numit stareț al Mănăstirii 
Dâncu.

28. Mănăstirea „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” 
Pădureni; situată în com. Tritenii de Jos, jud. Cluj; mănăstirea 
a fost înfi ințată în anul 2014, cu binecuvântarea IPS Mitropolit 
Andrei; biserica a fost construită în anul 2002; cu pictură 
executată de către preotul pictor bisericesc Cosmin Gherasim. 

Stareță: Monahia Nectaria Pușcașu
Date biografi ce: Monahia Nectaria (Elena) Pușcașu, s-a 

născut la data de 29.07.1972, în mun. Sebeș, jud. Alba. 
Studii: 

Liceul Industrial „Nr. 2” din Cugir, promoția 1990. 
A fost tunsă în monahism la Mănăstirea Țeț, jud. Alba, în 

anul 2002. A fost numită stareță a Mănăstirii Pădureni din data 
de 01.10.2014.

Preot Duhovnic: Ieromonah Vladimir Marc
Date biografi ce: Ieromonahul Vladimir (Vlad) Marc, s-a 

născut la data de 22.01.1991, în mun. Huedin, jud. Cluj. 
Studii: 

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  
2010, 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2014, 

Hirotonit preot de către IPS Mitropolit Andrei în data 
08.12.2013, pentru postul de preot duhovnic la Mănăstirea 
Pădureni, protopopiatul Turda, jud. Cluj. A fost tuns în monahism 
la Mănăstirea Râșca Transilvană în anul 2018.
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29. Schitul „Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur” Muntele 
Băișorii; situată în com. Băișoara, jud. Cluj; schitul a fost înfi ințat 
în anul 2014, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Andrei; paraclis 
în stadiu de pictură.

Egumenă: Monahia Teodora Dorohoi. 
Preot Duhovnic: Protosinghel Ioachim Munteanu. 

30. Mănăstirea „Petru Rareș Vodă” Ciceu Corabia; situată 
în satul Ciceu Corabia, com. Ciceu Mihăiești, jud. Bistrița-Năsăud; 
mănăstirea a fost înfi ințată în anul 2014, cu binecuvântarea IPS 
Mitropolit Andrei; biserica este provizorie.

Stareţ: Protosinghel Teofan Timiș
Date biografi ce: Protosinghelul Teofan (Gheorge) Timiș, 

s-a născut la data de 06.08.1981, în com. Dumitra, jud. Bistrița-
Năsăud. 

Studii:
Liceul Forestier din Bistrița, promoția 2000; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2008;
Masterat - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2012. 

A intrat în viața monahală la Mănăstirea Nicula, în anul 2000. 
A fost tuns în monahism în anul 2003. Hirotonit ierodiacon de 
către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul, în anul 
2003. Hirotonit ieromonah de către Preasfi nțitul Episcop-vicar 
Vasile Someșanul, în anul 2008. În perioada 2009-2014, a fost 
preot duhovnic al Mânăstirii Salva. Începând cu anul 2014, a fost 
numit stareț al Mânăstirii „Petru Rareș Vodă” - Ciceu Corabia. A 
fost hirotesit protosinghel în anul 2010.

31. Mănăstirea „Sfi nții Martiri Brâncoveni” Crucea 
Iancului, Mărișel; situată în com. Mărișel, jud. Cluj; mănăstirea 
a fost înfi ințată în anul 2015, cu binecuvântarea IPS Mitropolit 
Andrei; biserica se afl ă în costrucție.
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Stareță: Monahia Casiana Lup
Date biografi ce: Monahia Casiana (Camelia) Lup, s-a 

născut la data de 13.02.1978, în com. Poiana Vadului, jud. Alba. 
Studii: 

Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Câmpeni, promoția  
1996;

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  
2000.

A intrat în viața monahală la Mănăstirea Rimetea, jud. Alba, 
în anul 2000. A fost tunsă în monahism în anul 2005. A fost 
numită stareță a Mănăstirii „Sfi nții Martiri Brâncoveni” Mărișel 
din anul 2015.

Preot Duhovnic: Ieromonah Paisie Plic
Date biografi ce: Ieromonahul Paisie (Petru) Plic, s-a 

născut la data de 27.02.1965, în satul Valea Bistrii, com. Bistra, 
jud. Alba. 

Studii:
Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Câmpeni, promoția  

1986;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția  

2006.
A intrat în viața monahală la Mănăstirea Lupșa. A fost 

tuns în monahism în anul 2006. Hirotonit preot de către IPS 
Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, în anul 2007. Până în anul 
2015, a fost preot duhovnic al Mănăstirii Rimetea. Începând 
cu anul 2015, a fost numit preot duhovnic al Mănăstirii „Sfi nții 
Martiri Brâncoveni” - Mărișel. 

32. Mănăstirea Pantocrator - Beclean; situată în mun. 
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud; mănăstirea a fost înfi ințată în anul 
2017, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Andrei; biserica având 
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hramul „Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul”; se afl ă în stadiu de 
pictură.

Stareţ: Ieromonah Luca Gheberta
Date biografi ce: Ieromonahul Luca (Liviu Cristian) 

Gheberta, s-a născut la data de 05.02.1990, în mun. Câmpeni, 
jud. Alba. 

Studii:
Seminarul Teologic Ortodox „Mitropolit Simion Ștefan”  

Alba Iulia, promoția 2010;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității  

„1 Decembrie 1918” Alba Iulia, promoția 2014;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2016; 
Facultatea de Istorie și Filologie, secția Română-Engleză,  

din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
promoția 2016.

A intrat în viața monahală la Mănăstirea Nicula, în anul 2017. 
A fost tuns în monahism în anul 2017. Hirotonit ieromonah de 
către IPS Mitropolit Andrei, în anul 2017, și numit stareț al 
Mânăstirii Pantocrator - Beclean.

33. Mănăstirea „Sfi nţii 40 de Mucenici” - Memorialul 
Gherla; situată în mun. Gherla, jud. Cluj; mănăstirea a fost 
înfi ințată în anul 2017, cu binecuvântarea IPS Mitropolit 
Andrei; biserica provizorie.

Stareţ: Protosinghel Grigorie Benea
Date biografi ce: Protosinghelul Grigorie (Vlad) Benea, 

s-a născut la data de 21.10.1982, în mun. Dej, jud. Cluj. 
Studii:

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 
Napoca, promoția 2005;

Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 2006; 
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Doctorat - Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității  
„Aristotel” din Tesalonic, promoția 2016.

A intrat în viața monahală în 2006. Hirotonit ierodiacon 
de către IPS Mitropolit Serafi m Joantă, în anul 2006, pentru 
Mitropolia Ortodoxă a Germaniei, Europei Centrale și de Nord. 
Din anul 2007, se afl ă la Mănăstirea Nicula. Hirotonit ieromonah 
de către Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul, în anul 
2010. Din anul 2017 este numit stareț al Mânăstirii „Sfi nții 40 de 
Mucenici” - Memorialul Gherla.

34. Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nicolae” Escu; situată 
în satul Escu, com. Recea Cristur, jud. Cluj; mănăstirea a fost 
înfi ințată în anul 2018, cu binecuvântarea IPS Mitropolit 
Andrei; biserica având hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, pictura 
a fost executată de către pictorul Constatin Bumbu.

Stareț: Protosinghel Dorotei Ilieșiu
Date biografi ce: Protosinghelul Dorotei (Dumitru) 

Ilieșiu, s-a născut la data de 04.03.1976, în mun. Năsăud, jud. 
Bistrița-Năsăud. 

Studii: 
Liceul Teoretic „Solomon Haliță” din Cluj-Napoca,  

promoția 2010;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 2015. 
A intrat în viața monahală la Mănăstirea „Sfânta Treime” 

Soporu de Câmpie, Cluj. A fost tuns în monahism în data de 
25.02.2002. Hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah de către 
Preasfi nțitul Episcop-vicar Irineu Bistrițeanul, după cum 
urmează: ierodiacon în data de 24.06.2002; ieromonah în data 
de 16.06.2003. Începând cu anul 2018, a fost numit stareț, la nou 
înfi ințată Mănăstire „Sfântul Ierarh Nicolae” - Escu.
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Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului 
Feleacului și Clujului: Arhimandrit Dumitru Cobzaru.

Date biografi ce: Arhimandritul Dumitru Cobzaru s-a 
născut la data de 18 .03.1972, în com. Costuleni, jud. Iași.

Studii:
Liceul Tehnologic din Bălan, clasele IX-X,1988-1990; 
Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția  

1994;
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul U.B.B. Cluj- 

Napoca, promoția 1998;
Master - în cadrul aceleiași facultăți, promoția 1999. 

A intrat în viața monahală la Mânăstirea „Sfântul Ioan 
Botezătorul” din Alba Iulia în vara anului 1990. A fost rasoforit la 
data de 24.03.1991. Hirotonit ierodiacon în data de 06.04.1991. 
Cu data de 15.01.1992, s-a transferat la Mânăstirea „Adormirea 
Maicii Domnului” de la Nicula. A fost tuns în monahism în data 
de 30.09.1992. Hirotonit ieromonah, în în data de 01.10.1992. 
De-a lungul timpului, pe lângă ascultările de secretar și eclesiarh 
avute la Mănăstirea Nicula, a îndeplinit diferite ascultări și în 
afara mănăstirii: a fost egumen la Mânăstirea „Sfânta Treime” din 
Soporul de Câmpie în anul 1994; duhovnic la Mânăstirea „Sfântul 
Evanghelist Luca”- Dobric în anul 1995; pedagog la Seminarul 
Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, în perioada anului școlar 
1996-1997; preot militar al Garnizoanei din Dej, între anii 1999-
2000, aici a amenajat o capelă în incinta unității. A fost hirotesit 
protosinghel în anul 2000. În perioada 01.10.2000 - 08.01.2009 a 
fost stareţ al Mânăstirii „Adormirea Maicii Domnului” Nicula. 
A fost ridicat la rangul de arhimandrit în anul 2002. În perioada 
2002-2008 a fost președintele Consistoriului Monahal Eparhial. 
A primit - Crucea Patriarhală a Patriarhiei Ecumenice - în 
anul 2004. Începând cu data de 01.05.2008, este numit Exarhul 
Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului Feleacului și Clujului. 
Din data de 08.01.2009, este și preot slujitor al Catedralei 
Mitropolitane din Cluj-Napoca. 
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CUPRINS 

† ANDREI, Arhiepiscop și Mitropolit
Episcopul Nicolae Ivan, reîntemeietorul Eparhiei Clujului, 
născut în satul tradiţional transilvan și devenit părintele 
Metropolei Transilvaniei 11
Calendar creștin ortodox 2019 18
Biserica Ortodoxă Română 
structura administrativ-bisericească 42
Biserica Ortodoxă Română 
Structura administrativ-bisericească 43
Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sãlajului 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. 
Structura administrativ-bisericească 57

EVENIMENTELE BISERICEȘTI DIN ANUL CENTENAR

Pr. Ciprian BÂRA 
Slujba de pomenire a Eroilor neamului românesc 
în Catedrala Naţională 71
† DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe  Române
Pomenirea Eroilor neamului este în același timp un act 
de cult și de cultivare a comuniunii între generaţii  73
Alexandru BRICIU 
Catedrala Națională sfi nţită în Anul Centenar 79
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Ioan BUȘAGĂ și Arhid. Ștefan SFARGHIE 
Prima Sfântă Liturghie la Altarul Catedralei Naționale 89

EVENIMENTELE DIN ARHIEPISCOPIA VADULUI, 
FELEACULUI ȘI CLUJULUI SUB EGIDA CENTENARULUI

Pr. Dr. Bogdan IVANOV 
Cronica Centenarului în Arhiepiscopia Clujului 99
Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile STANCIU 
Unitate de credinţă și identitate religioasă și naţională 109
Oana RUSU și Darius ECHIM 
Evenimente din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului 
și Clujului derulate în Anul Centenar 115
Andreea DĂNCILĂ INEOAN 
Volum dedicat preoților ortodocși participanţi 
la Marea Unire de la Alba Iulia 137

ANUL 1919
ÎNTÂIUL AN AL ROMÂNIEI MARI

Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel POP 
Satul – esență a spiritului istoric românesc 147
Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan CHIRILĂ 
Universitatea Românească de la Cluj – 
Dar al Marii Uniri 153

EPARHIA VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI 
LA UN SECOL DE LA REACTIVARE

Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru MORARU 
Rădăcinile spirituale și istorice ale Eparhiei Vadului, 
Feleacului și Clujului – până în 1918 – 165
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Pr. Lect. Univ. Dr. Cosmin COSMUȚA 
Demersuri pentru înfi ințarea Episcopiei Ortodoxe 
a Clujului, 1919-1921 175
Pr. Dr. Cristian BACIU 
Consistoriul Eparhial în perioada 1919-1921 191
Pr. Iustin TIRA 
Asesorul Nicolae Ivan – Președintele Consistoriului 
Eparhial Cluj  203
Arhim. Lector Univ. Dr. Benedict VESA
Episcopul Veniamin (Virgil) Nistor, mărturie și dăruire 215
Pr. Lect. Univ. Dr. Răzvan PERȘA
Pompei Policarp Morușca – „episcopul pribeag deprins  
cu simplitatea și sărăcia”: medalion biografi c 223
CS III Dr. Mircea-Gheorghe ABRUDAN
Pr. Dr. Sebastian Stanca (1878-1947): medalion biografi c 257

ANIVERSĂRI – 2019

Pr. Iustin TIRA
Arhiepiscopul Teofi l Herineanu (1909-1992): 
110 ani de la naștere 275

ȘEMATISMUL PAROHIILOR ȘI PREOŢILOR 
DIN CUPRINSUL ARHIEPISCOPIEI VADULUI, 

FELEACULUI ȘI CLUJULUI

Județul Cluj
Protopopiatul Ortodox Român Cluj I30 301
Protopopiatul Ortodox Român Cluj II 347
Protopopiatul Ortodox Român Dej 419
Protopopiatul Ortodox Român Gherla 451
Protopopiatul Ortodox Român Huedin 481
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Județul Bistrița-Năsăud 
Protopopiatul Ortodox Român Bistrița 559
Protopopiatul Ortodox Român Beclean 607
Protopopiatul Ortodox Român Năsăud 643

ȘEMATISMUL MĂNĂSTIRILOR DIN CUPRINSUL 
ARHIEPISCOPIEI VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI

Șematismul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului și Clujului 679
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