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ACTE CONSTITUTIVE ALE DIECEZEI DE IAªI 
ªI ALE SEMINARULUI DIECEZAN DIN IAªI

Alois MORARU

Fiecare apariþie a prezentei publicaþii oferã o ocazie prielnicã de a
aduce la cunoºtinþa cititorilor diferite documente istorice, multe dintre
ele fiind inedite, din Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi sau a
Institutului Teologic Romano-Catolic din aceeaºi localitate. Dupã ce, în
precedentele rubrici similare ale acestei reviste teologice, au fost
inserate numeroase documente care reflectau „tema dialogului teo-
logic” în filele de istorie ale arhivelor menþionate, în acest numãr vã su-
punem atenþiei câteva documente constitutive ale Diecezei de Iaºi ºi
ale Seminarului acesteia. Nu ne vom limita doar la bula de înfiinþare a
Episcopiei Catolice de Iaºi ºi a decretului de înfiinþare a Seminarului
Diecezan (pe care nu l-am gãsit încã), ci vom publica ºi unele docu-
mente originale, care au constituit baza normativã pentru sute de refe-
rinþe posterioare. Am preferat sã însoþim documentele, majoritatea din-
tre ele fiind redactate în limba latinã, cu unele referinþe istorice care îi
vor ajuta pe cititori sã le înþeleagã mai bine.

1. Înfiinþarea Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi
În 2004, la 27 iunie, se împlinesc 120 de ani de la înfiinþarea Diece-

zei de Iaºi, dar acel act istoric a fost precedat de numeroase tratative.
La mijlocul secolului al XIX-lea, problema misionarismului ºi a clerului
indigen devenise foarte acutã, iar numãrul crescând al catolicilor din
Moldova cerea un numãr din ce în ce mai mare de preoþi. Aceste pro-
bleme i-au frãmântat mult pe episcopii Paul Sardi (1843-1848) ºi Anton
de Stefano (1848-1859), dar n-au reuºit sã concretizeze planurile de a
transforma Vicariatul Apostolic de Iaºi într-o episcopie de sine stãtã-
toare ºi nici n-au putut menþine un seminar pentru tinerii indigeni. Cu
toate cã guvernul se arãta favorabil catolicilor, în urma unor discordanþe
dintre miniºtri ºi unii reprezentanþi ai Bisericii, reorganizarea minori-
tãþii catolice a fost abandonatã.

Venirea în Misiunea din Moldova a episcopului Nicolae Iosif Camilli
avea sã schimbe totalmente situaþia. La 10 august 1883, episcopul Camilli
a prezentat Congregaþiei De Propaganda Fide proiectul de reformã pri-
vind o mai bunã pastoraþie în Missio Moldavica. Principalele linii pe
care le-a trasat au fost: trimiterea de noi tineri misionari în Moldova,
deschiderea unui seminar mic în Misiunea din Moldova, trimiterea
unui fond pentru misionarii bãtrâni ºi bolnavi etc. Toate acestea erau
orientate spre o mai bunã organizare a catolicilor din Moldova, preco-
nizându-se înfiinþarea unei episcopii autonome.
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Dupã înfiinþarea Arhiepiscopiei de Bucureºti (27 aprilie 1883), mulþi
misionari credeau cã papa Leon al XIII-lea (1878-1903) intenþiona sã
înglobeze canonic Moldova la arhidieceza recent înfiinþatã, asemenea
unirii Principatelor, care avusese loc cu 24 de ani în urmã. Nu s-a întâm-
plat însã aºa, deoarece, la 27 iunie 1884, prin bula papalã Quae in chris-
tiani nominis incrementum, acelaºi papã hotãra încetarea Vicariatului
Apostolic al Moldovei, care fiinþa din 1818, ºi decreta înfiinþarea Episco-
piei Catolice de Iaºi. Episcop a fost numit Nicolae Iosif Camilli, fost vizi-
tator apostolic între 1881-1884, numit episcop de Mosynopolis la 16 sep-
tembrie 1881, iar la 27 iunie 1884, episcop titular de Iaºi. Dar iatã, în
traducere, textul bulei papale de înfiinþare a Episcopiei de Iaºi:

Papa Leon al XIII-lea, spre ºtiinþa generaþiilor viitoare.
Dupã ce am cunoscut toate cele necesare pentru propãºirea creºtineascã ºi
în favoarea poporului lui Dumnezeu, ne grãbim sã le împlinim în virtutea
misiunii pe care o avem, în planul de nepãtruns al lui Dumnezeu, ca urmaº
al sfântului Petru. Analizând starea Vicariatului Apostolic, viaþa catolicilor
din aceste regiuni, am gãsit de cuviinþã ca acelaºi Vicariat Apostolic sã fie ridi-
cat la rangul de diecezã autonomã.
Prin urmare, judecând cu pricepere totul, desfiinþãm Vicariatul Apostolic
al Moldovei ºi, prin puterea acestei scrisori, îl declarãm desfiinþat, iar teri-
toriul acestuia, cu autoritatea noastrã apostolicã, îl ridicãm ºi-l statornicim
ca diecezã episcopalã, stabilind ca reºedinþã a acestei dieceze oraºul Iaºi, dupã
cum numim ºi dieceza.
Vrem ca hotarele acestei noi dieceze sã fie aceleaºi ca ale Vicariatului Apos-
tolic al Moldovei, rezervându-ne totuºi dreptul, nouã ºi Sfântului Scaun, de
a dispune altfel cu privire la aceastã nouã diecezã. Aºa vrem, stabilim ºi
hotãrâm ca aceastã scrisoare a noastrã sã-ºi aibã toatã puterea sa juridicã,
ºi astfel, sã fie judecatã ºi definitivã de cãtre oricare dintre judecãtorii obiº-
nuiþi sau delegaþi, chiar cei care ascultã pricinile Scaunului Apostolic, amba-
sadori ai Sfântului Scaun, cardinali ai sfintei Biserici Romane, chiar cu
delegaþie specialã ºi alþii, cu orice demnitate s-ar afla, ridicându-li-se lor ºi
oricãruia altuia dreptul de a judeca ºi interpreta altfel, considerându-se nul
ºi neavenit orice s-ar întâmpla sã sãvârºeascã împotrivã, cu ºtiinþã sau fãrã
ºtiinþã.
Nu vrem prin aceasta sã ne împotrivim dispoziþiilor apostolice date de papa
Benedict al XIV-lea, de fericitã amintire, sau altor dispoziþii având menþi-
uni speciale.
Datã la Roma, la Sfântul Petru, întãritã cu inelul pescarului, în ziua de 27
iunie 1884, în al ºaptelea an al pontificatului nostru.

Card. Fl. Chisius (sigiliu, semnãturã)

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaºi, dosar 1/1815: Acte constitutive ale
Episcopiei de Iaºi (1815-1950), nepaginat. O copie a acestui decret este pãs-
tratã ºi în Arhiva Institutului Teologic Romano-Catolic Iaºi, dosar 58/1884,
f. 43).
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2. Demersuri în vederea deschiderii Seminarului Diecezan
din Iaºi

Trecând peste toate încercãrile de a deschide un seminar teologic
catolic la Iaºi, cum au fost cele din anii 1845-1848, 1860-1864, ne vom
referi succint doar la demersurile ce au dus la deschiderea Seminarului
Diecezan din 1886.

Dupã înfiinþarea Episcopiei de Iaºi, misiunea principalã pe care a
primit-o episcopul Camilli din partea papei Leon al XIII-lea a fost aceea
de a ridica un cler indigen pentru pastoraþia catolicilor din Moldova,
ceea ce impunea deschiderea unui Seminar Diecezan. Aceastã urgenþã
s-a observat din faptul cã, în timpul Vicariatului Apostolic al Moldovei,
s-a sesizat lipsa acutã de preoþi din cauza ritmului rapid de creºtere a
populaþiei catolice. Condiþiile grele în care trãiau misionarii ºi cheltu-
ielile mari pentru întreþinerea lor au generat aceastã idee ce trebuia
concretizatã într-un timp foarte scurt.

Chiar înainte de înfiinþarea Episcopiei de Iaºi, dupã o audienþã pe
care a avut-o la papa Leon al XIII-lea, în 1882, episcopul Camilli scria cã
Sfântul Pãrinte l-a îndemnat sã înfiinþeze un seminar pentru clerul
diecezan sau sã punã în practicã ceea ce stabilise cu superiorul general
al Ordinului Franciscan, anume, „deschiderea unui seminar francis-
can”. În paralel cu aceste demersuri, episcopul Camilli a dus tratative
cu iezuiþii din provincia Galiþia pentru a veni la conducerea semina-
rului pe care îl preconiza. În vederea deschiderii acestui seminar, pre-
otul Henric Jackowski, provincialul Societãþii lui Isus din Galiþia, l-a
anunþat, la 28 iunie 1885, pe episcopul Camilli cã „îi va putea pune la
dispoziþie chiar la începutul lunii iulie doi preoþi iezuiþi”. În scurt timp
s-a ajuns la un consens, iar în ziua de 1 august 1885, s-a încheiat o conven-
þie (Pactum inter illum ac reverendissimum episcopum Iassiensem et
praepositum provinciae Galicianae Societatis Jesu), care a fost sem-
natã de ambele pãrþi, aºa cum se poate citi mai jos:

1. Societatea lui Isus din provincia Galiþia preia conducerea ºcolii parohiale
de bãieþi, care se aflã lângã biserica catolicã din Iaºi. Ea va fi transformatã
în colegiu la timpul potrivit, conform normelor canonice care sunt în vigoare
în Societatea Iezuitã.
2. Scopul acestei ºcoli existente care va fi în viitor colegiu:
a) episcopul sã ofere un ajutor ca sã fie educaþi copiii ce tind spre un ordin
ecleziastic;
b) sã fie formaþi în spiritul bunelor moravuri ºi al aprofundãrii altor ºtiinþe
chiar tineri care sunt în grija pãrinþilor iezuiþi (interni sau externi) sau care
frecventeazã alte ºcoli;
c) episcopul este liber sã conducã seminarul dupã regulile canonice în vigoare
ºi sã-i încredinþeze direcþiunea fie Societãþii lui Isus, fie oricãror altor preoþi
din clerul regular sau secular.
3. Conducerea ºcolii, respectiv a colegiului, este încredinþatã pãrinþilor Socie-
tãþii lui Isus, conform constituþiilor lor, fãrã a fi subordonaþi unei alte 
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instituþii. Pãrinþii Societãþii lui Isus se vor strãdui ca în educarea tinerilor
sã insiste asupra îndemnurilor înþelepte ale papei Leon al XIII-lea.
4. Dacã episcopul va dori sã pregãteascã clerici în vederea ordinelor sacre,
pãrinþii Societãþii lui Isus vor trebui sã le predea ºtiinþele teologice, pânã
când se va fi înfiinþat un seminar diecezan canonic.
5. În acest scop, episcopul va acorda Societãþii în mod treptat:
a) locuinþa aºezatã alãturi de reºedinþa sa, în perimetrul bisericii parohiale,
ca ºi celelalte bunuri ºi proprietãþi care îi aparþin, dar rãmân în administra-
rea scaunului episcopal;
b) pentru patru iezuiþi va plãti anual 750 franci pentru fiecare, atât timp
cât este necesar acest lucru;
c) pentru elevii care vor fi educaþi pentru diecezã, li se va asigura întreþi-
nerea necesarã, conform convenþiei care se va încheia.
6. În casa pe care episcopul o oferã pãrinþilor Societãþii, le va îngãdui aces-
tora sã punã începuturile colegiului ºi, prin urmare, ale ºcolii parohiale, sã
instituie superiori ºi sã admitã elevi cât va permite spaþiul. Îndatã ce va fi
garantat suficient numãrul copiilor sau tinerilor aspiranþi la statutul eclezi-
astic, episcopul va deschide Seminarul în aceastã casã acum încredinþatã pã-
rinþilor societãþii. Când spaþiul ºi dispoziþia casei o va permite, ºcoala ºi
internatul vor putea fi în acelaºi spaþiu, astfel încât sã le fie seminariºtilor
interni ºi altor elevi laici comunitate prin locuinþã, dar cu totul separat
prin disciplinã. Dacã casa încredinþatã Seminarului va fi insuficientã inter-
natului ºi ºcolii, episcopul va cãuta o altã casã care sã cuprindã atât colegiul,
cât ºi conventul.
7. Pe lângã aceste servicii, iezuiþii vor putea lua ºi altele, fãrã a periclita viaþa
colegiului, dar nu vor prelua administrarea propriu-zisã a parohiilor sau
servicii permanente în mãnãstiri de maici, pentru cã legile Societãþii lui
Isus le interzic sã aibã în grijã mãnãstiri de cãlugãriþe sau alte femei, sau
sã convieþuiascã în aceeaºi casã. Le pot þine, însã, exerciþii spirituale ºi le
pot asculta spovezile de trei sau patru ori pe an. Este interzis sã meargã în
alte scopuri în mãnãstiri.

Fr. Nicolae Iosif Camilli, episcop de Iaºi
Fr. Henric Jenkowski S.J., superiorul provincial

al Societãþii lui Isus din Galiþia
(ªtampile ºi semnãturi)

(Arhiva Institutului Teologic Romano-Catolic Iaºi, dosar 58/1885, ff. 76-77).

3. Deschiderea Seminarului Catolic din Iaºi
Întrucât nu am gãsit în nici o arhivã actul propriu-zis de înfiinþare

a Seminarului Diecezan din Iaºi, vom prezenta doar câteva fragmente
documentare posterioare evenimentului ce a avut loc la 29 septembrie
1886.

26 iulie 1893: Epistola pastoralã despre Seminar a episcopului
Nicolae Iosif Camilli:
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Voinþa papei este voinþa lui Dumnezeu. Deºi sãrac ºi lipsit de mijloacele trebu-
incioase, eu, binecuvântat de papa, m-am pus la lucru: am cheltuit pânã la
banul de pe urmã spre a dobândi lucrurile trebuincioase la întemeierea Semi-
narului, cãruia i-am dat îndatã drept tatã ºi patron pe sfântul Iosif, capul
Sfintei Familii din Nazaret, ºi la 29 septembrie 1886, am putut avea mângâ-
ierea de a deschide Seminarul „Sfântul Iosif” la trei tineri (...)

(N.I. Camilli, „Epistolã pastoralã despre Seminar” (26.07.1893), în Actele pas-
torale ale Preasfinþiei sale pãrintelui Nicolae Iosif Camilli, II, Iaºi, 1914,
252-253).

1897: Scrisoarea pãrintelui Felix Wiercinski cãtre episcopul Dominic
Jaquet:

În privinþa aprobaþiunii Seminarului Eparhiei noastre, prin înaltul guvern
al þãrii, am onoarea de a vã refera ceea ce urmeazã: Dupã ce înaintaºul P.S.V.,
pãrintele N.I. Camilli, întemeiase din autoritatea sa Seminarul Eparhial la
29 septembrie 1886, vorbea despre tânãrul aºezãmânt în mai multe rân-
duri majestãþii sale regelui ºi miniºtrilor lui, iar toþi aprobau ceea ce fãcuse
preasfinþitul Camilli. Când, în noiembrie 1894, monseniorul Camilli pãrãsi
România, înaltul guvern al þãrii îl decora cu ordinul Coroanei României,
iar organele ministeriale Timpul ºi Independence roumaine îl lãudau mult
pe fostul episcop al Iaºilor pentru întemeierea Seminarului.
Când, în octombrie 1893, domnul Vârgolici, în calitate de inspector general
al învãþãmântului secundar, cerea de la rãposatul rector al Seminarului
nostru, P. Francisc Xavier Habeni, orarul seminarului, se rãspunse domnu-
lui Vârgolici..., iar D. Tache Ionescu, atunci ministru al Cultelor, arãtã D.
Vârgolici nemulþumirea sa pentru pasul fãcut.
Rãspunsul dat de pãrintele Habeni D. Vârgolici a fost supus mai înainte apro-
baþiunii Preasfinþitului Camilli.
Anul trecut, în luna lui aprilie, D.P. Poni a vizitat în timpul vacanþelor sfin-
telor Paºti Seminarul nostru, aluminii celebrau în cinstea Excelenþei Sale
o micã academie, dupã care D.P. Poni vizitã îndeosebi toate odãile Semina-
rului ºi declarã cã ziua aceea a fost una dintre cele mai frumoase zile ale
vieþii sale (...)

(Arhiva Institutului Teologic Romano-Catolic Iaºi, dosar 58/1897, f. 189).

4. Liniile de funcþionare internã a Seminarului Diecezan
din Iaºi

Chiar de la deschiderea Seminarului Diecezan, episcopul Camilli a
þinut sã traseze liniile dupã care se va ghida funcþionarea internã a aces-
tei instituþii, precum ºi normele necesare unei bune desfãºurãri a acti-
vitãþii de formarea a candidaþilor la ordinele sacre. Aceste norme sunt
cuprinse în cele 20 de pagini ale Constitutiones et regulae quaedam Semi-
narii catholici Jassiensis. Regulamentul a fost redactat în limba latinã
ºi cuprinde douã pãrþi:
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Partea I: CONSTITUTIONES

1. Seminarul este sub autoritatea directã ºi dependenþa Ordinariatului de
Iaºi.
2. Patronul Seminarului este sfântul Iosif, soþul Preacuratei Fecioare Maria,
Nãscãtoarea de Dumnezeu.
3. Primirea elevilor o face Ordinariatul. Se primesc copii catolici nu cu mult
mai mici sau mai mari de 12 ani. Elevii trebuie sã fie cetãþeni români ºi
sunt primiþi în urma unui examen de admitere.
4. Actele necesare pe care trebuie sã le aibã elevii sunt urmãtoarele:
– act de Botez ºi Mir;
– act de studii;
– certificat medical de la un medic de specialitate;
– certificat de bunã purtare de la paroh;
– declaraþia scrisã a pãrinþilor cã:
a) îi dau fiului lor libertatea de a se preoþi;
b) nu vor face nimic spre a-l determina sã iasã din Seminar;
c) îl vor primi înapoi dacã superiorii vor dovedi cã nu are chemare ori cã nu
este sãnãtos;
d) nu vor cere sã-i viziteze decât în caz de moarte;
e) nu vor cere nici un ajutor material de la fiul lor preot, în afarã de cazul
mizeriei grele.
5. Elevii intraþi în Seminar stau cu totul sub ascultarea celor rânduiþi pen-
tru acest scop de episcop.
6. Elevii pãstreazã ºi lucreazã cu harul chemãrii la starea preoþeascã. Toatã
aceastã problemã o trateazã cu pãrintele spiritual.
7. Elevii trebuie sã se obiºnuiascã cu prezenþa lui Dumnezeu, respectând
regulile pentru Dumnezeu care îi vede, nu de ochii superiorilor.
8. Elevii sunt datori sã pãstreze reverenþã în acte, cuvinte ºi fapte faþã de
episcopul diecezan.
9. Elevii trebuie sã asculte atât de rectorul Seminarului, cât ºi de subalter-
nii lui, în tot ceea ce priveºte oficiul lor.
10. Între elevi trebuie sã fie acea dragoste clericalã, vãzând în toþi pe Dum-
nezeu. Se vor feri de prietenii particulare, care pot duce la pierderea voca-
þiei.
11. Elevii trebuie sã respecte, mai ales, virtutea curãþiei.
12. Elevii sã se exerciteze în practica smereniei prin împlinirea tuturor
datoriilor simple ºi umile, care le vor fi încredinþate.
13. De asemenea, elevii trebuie sã se exerciteze în cultivarea lucrurilor spi-
rituale prescrise de tãlmãcitorii vieþii sufleteºti.
14. Elevii trebuie sã depunã toatã sârguinþa la studii.
15. Ca sã urmeze vocaþia divinã, elevii trebuie sã smulgã de la ei tot ceea
ce îi þine legaþi de pãrinþi, rude, prieteni sau cunoscuþi. Spre ajungerea aces-
tui scop, nimeni nu va putea scrie scrisori fãrã învoirea cuvenitã de la supe-
riorul Seminarului ºi nu le va primi pânã nu le va citi el mai înainte.
16. Elevii sã nu piardã timpul ºi sã pãstreze tãcerea în afarã de recreaþie,
mai ales în sacristie, capelã, salã de clasã ºi dormitor.
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17. Elevii Seminarului sã se fereascã de expresii ºi purtãri necivilizate ºi,
când ies în public, sã aibã acea þinutã curatã ºi modestã, pe care o cere sta-
rea clericalã. Este oprit a se atinge unul pe altul. Ca semn de frãþietate, la
întâlnire ºi despãrþire se vor îmbrãþiºa cu modestie.
18. Elevii sã pãstreze cu grijã lucrurile personale ºi ale Seminarului. Orice
le lipseºte sã cearã cu încredere de la superiori. Nu le este iertat sã þinã
bani la ei; orice li se aduce ori primesc sã arate rectorului ori celui rânduit
de el spre acest scop.
19. Elevii trebuie sã pãstreze ºi sã arate respect deosebit intern ºi extern
faþã de toþi preoþii, mai cu seamã de cei care lucreazã în diecezã.
20. Pentru garantarea perfecþiunii dorite, elevii sã primeascã cu umilinþã
observaþiile, corijãrile ori chiar pedepsele impuse de rector sau ceilalþi
rânduiþi spre aceasta. Abuzurile grave vor fi pedepsite chiar ºi cu elimi-
nare.
21. Cei bolnavii sã asculte de prescripþiile medicale.
22. Numai episcopul poate judeca dacã – în cazul bolii pãrinþilor – li se
poate permite elevilor sã-i viziteze. În lipsa episcopului – fiind vorba de caz
urgent –, poate decide ºi rectorul.
23. Admiterea la tonsurã o face episcopul. Înainte ca cineva sã fie sfinþit preot,
numaidecât trebuie sã treacã cu succes examenul pentru ascultarea spo-
vezii. Cei hirotoniþi, înainte de terminarea studiilor, sunt obligaþi sã litur-
ghiseascã dupã intenþia Seminarului, în afarã de cazul când sunt întreþi-
nuþi absolut de speze proprii.
24. Eliminarea din Seminar o face numai episcopul: în cazuri grave ºi ur-
gente, o face rectorul.
25. Elevii trebuie sã priveascã la constituþiile ºi regulile Seminarului ca ºi
la un angrenaj de ajutoare speciale ale harului divin, de care trebuie sã se
foloseascã spre a putea ajunge la pãstrarea vocaþiei preoþeºti.
Deºi ele nu obligã per se sub pãcat de moarte, elevii sã se fereascã chiar ºi
de încãlcãri uºoare, convinºi fiind cã pãstrarea lor le aduce haruri deosebite
de la Dumnezeu.
Ca sã nu se uite, constituþiile ºi regulile Seminarului trebuie citite de câteva
ori pe an în public sau la masã.

Partea a II-a: REGULAE

I. Reguli pentru conversaþie

1. Limba oficialã a Seminarului Catolic din Iaºi este limba românã, pe care
o vor folosi elevii în toate timpurile când nu este indicatã folosirea altei
limbi.
2. În chip deosebit, la recreaþie ºi plimbare, nimeni sã nu vorbeascã o limbã
pe care nu o înþeleg toþi elevii.
3. La plimbare, chiar ºi afarã din oraº, nu este iertat de a vorbi decât
româneºte ori franþuzeºte.
4. În afarã de zilele de vacanþã ºi de exerciþii spirituale, la masa de prânz –
dupã citire –, se va vorbi franþuzeºte, iar la cea de searã, nemþeºte.
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5. În afarã de zilele de vacanþã, de zilele de duminicã ºi sãrbãtori, luni,
miercuri ºi vineri, între orele 13:00-13:30 ºi 19:45-20:00, se va vorbi nem-
þeºte, iar marþi, joi ºi sâmbãtã – la aceleaºi ore – se va vorbi franþuzeºte.
6. Dispensã de la acest fel de vorbire dã numai rectorul ºi nimeni altul.
7. Pe timpul orelor de ºcoalã, la cursul de limbã maghiarã, elevii sã se strã-
duiascã a conversa cu profesorul în aceastã limbã.
8. Modul de agrãire în limba românã – pentru clerici – este „domnia ta” sau
„dumneta”, în rest, „tu”.
9. Toþi se vor striga pe numele de familie, nu pe cel de botez ºi, cu atât mai
puþin, pe porecle. Dacã sunt mai mulþi elevi cu acelaºi nume, rectorul de-
cide modul de chemare.
10. Rectorul, prefectul ºi bidelul general al Seminarului se vor agrãi pe nu-
mele oficiului lor, nu cu cel de familie.

II. Reguli comune

1. În sala de clasã, la dormitor ºi la masã, toþi ºi fiecare stã la locul ºi cu ve-
cinii rânduiþi de prefect.
2. Semnalul de chemare la exerciþiile comune este clopoþelul, la auzul
cãruia vor lãsa totul – însã în ordine – ºi se vor duce acolo unde îi cheamã.
3. Când se merge pentru vizitã în biserica catedralã, ori la alt serviciu
bisericesc, cât ºi la plimbare, se merge în ºir de câte doi ºi în tãcere. Când
se iese afarã de oraº ºi în locuri aglomerate, prefectul poate dispensa de la
aceastã regulã.
4. Pe toate lenjeriile personale se va pune numãrul de ordine fixat. Pe cãr-
þile Seminarului nimeni sã nu-ºi punã numele sau numãrul.
5. Fãrã învoirea prefectului, nu i se poate da ceva cuiva în dar; la fel ºi cu
cãrþile care i-au fost învoit sã le citeascã.
6. Masa din sala de clasã trebuie ºtearsã de praf de cãtre fiecare elev. Pe
masã nu va fi decât rãstignitul ºi o iconiþã. La plecare, cãrþile se pun în ser-
tar.
7. La pãrintele prefect nu se merge decât în orele stabilite. La episcop nu
se poate merge decât dacã superiorii seminarului vor ºti despre ce este
vorba ºi vor gãsi cã este cazul de mers.
8. Tot ce primesc elevii de acasã – mâncare sau bãuturã – sã-i arate pãrin-
telui prefect ºi fãrã învoirea lui nu se poate consuma ori împãrþi din aces-
tea.

III. Reguli de ºcoalã

1. Biserica are trebuinþã de preoþi sfinþi ºi învãþaþi. Fiecare sã înveþe cât
mai mult.
2. În timpul de studiu, fiecare se va ocupa cu materiile de studiu. Dacã ci-
neva socoteºte cã are timp liber, sã cearã de la superiori ceva ca sã-l poatã
ocupa.
3. Nimeni nu va studia ceva strãin, fie limbã ori tratat special, fãrã apro-
barea superiorului.
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4. În timpul necesar pregãtirii, se va studia ceea ce este pentru materia
zilei, ori unde elevul simte cã este mai slab.
5. Dacã cineva nu este pregãtit pentru cã a fost lipsã sau a fost împiedicat,
sã-l aºtepte pe profesor la uºã ºi sã-i arate situaþia.
6. Elevii care nu sunt teologi, când sunt întrebaþi, se vor ridica în picioare.
7. La fel, se scoalã în picioare, când intrã ori iese rectorul din clasã, cât ºi
profesorii, ºi aceasta în semn de reverenþã, iar bidelul – dacã va fi cu putinþã
– le va deschide uºa.
8. Înainte de prima orã de dimineaþã ori dupã masã, profesorul va spune,
împreunã cu toþi elevii, Ave Maria, iar dupã ultima orã vor zice Sub tuum
praesidium. La începutul ºi sfârºitul celorlalte ore, se vor însemna fiecare
– în tãcere ºi cu evlavie – cu semnul Sfintei Cruci.
9. Temele date de profesori se vor scrie pe caiete îngrijit ºi curat.
10. Fiecare sã primeascã cu umilinþã dojenile ºi corijãrile profesorilor. Dacã
are ceva de spus spre scuzare, mai bine sã meargã în camera profesorului
ºi sã-i expunã motivele.
11. La profesori nu se poate merge decât numai cu aprobarea rectorului ºi
dupã ce îi cheamã profesorul. Teologii pot merge chiar fãrã aprobare, dar
numai în timpul stabilit de superiori.
12. Dacã cineva a luat notã sub 5, va merge cu umilinþã la profesori, ca sã
cearã sfat cum sã se îndrepte. Dacã profesorul îi dã ceva de fãcut, va face
în timpul liber de duminicã ori sãrbãtori.
13. Cel care n-a rãspuns suficient la lecþii sã se îngrijeascã – cât mai curând
– sã se corijeze.
14. În timp de ºcoalã nu se poate intra sau ieºi din salã, nici a deschide ori
a cãuta în sertarul mesei personale.
15. La lecþii rãspund numai cei întrebaþi. Cine doreºte sã spunã ceva va
ridica mâna. Teologii se vor ridica puþin în picioare.
16. Cei care studiazã teologia ºi filozofia pot sã-ºi pregãteascã singuri lec-
þiile la ºcoalã, însã vor fi atenþi ºi nu se vor ocupa cu altceva.
17. La filozofie ºi teologie – în problemele discutate – cât sunt în Seminar,
trebuie sã þinã cu toþii sentinþa profesorului, fãrã a critica ceva dacã nu le con-
vine ori li se pare cã nu este prudentã.
18. Nu se pot citi ori þine cãrþi care nu aparþin de ºcoalã, fãrã învoire de la
rector ori profesor.

IV. Îngrijirea sufletului

1. Elevii vor asculta zilnic sfânta Liturghie. Duminica ºi sãrbãtorile – dacã
nu au ascultat-o întreagã – vor mai asculta una, în afarã de cazul cã este bol-
nav cel care n-a ascultat-o întreagã. În timpul sfintei Liturghii se va recita
sfântul Rozariu ºi alte rugãciuni.
2. Toþi elevii vor face vizite la preasfântul Sacrament în grup de trei ori pe
zi; dimineaþa dupã îmbrãcare, cam 10 minute, dupã masã cam 3-4 minute
ºi seara cam 15 minute, care se va încheia cu examinarea conºtiinþei. În
afarã de aceste timpuri, numai teologii pot face vizite particulare în timpul
liber.
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3. Cei care studiazã teologia ºi filozofia vor face zilnic 1/2 orã meditaþie
îndatã dupã vizita de dimineaþã; restul vor face lecturã spiritualã în comun
15 minute.
4. Duminica ºi de sãrbãtori vor asculta predica din biserica catedralã, ori
pentru ei specialã, fãcutã de superiorii Seminarului.
5. Cei care studiazã filozofia ºi teologia vor face în vacanþe 1/2 orã lecturã
spiritualã dupã sfânta Liturghie.
6. Fiecare elev va recita zilnic sfântul Rozariul la vremea hotãrâtã ºi cu un
tovarãº anume desemnat. Clericii în ordurile sacre îl vor spune dupã posi-
bilitate, iar Breviarul îl vor recita dupã cum le va impune superiorii.
Rozariu se recitã dupã obiceiul stabilit în Diecezã, adicã se declarã misterul
ºi apoi se spun Pater ºi 10 Ave Maria, toate în româneºte.
7. Toþi se vor mãrturisi o datã pe lunã la duhovnicul elevilor ºi vor lua sfânta
Împãrtãºanie în duminica întâia din lunã, cât ºi la sãrbãtori mai însem-
nate. Teologii se vor împãrtãºi ad libitum în fiecare duminicã ºi sãrbãtoare
de poruncã, cât ºi în vinerea întâi din lunã. Restul trebuie sã cearã voie de
la superiori.
8. Înainte ºi dupã spovadã ºi Împãrtãºanie, se vor ruga ºi medita 15 minute.
9. Exerciþiile spirituale se fac de opt zile întregi pentru teologi ºi trei zile
pentru restul elevilor.
10. Teologii trebuie sã aibã o datã pe lunã colocviu cu prefectul Semina-
rului – nu în timpul sfintei mãrturisiri –, restul, cel puþin o datã pe an.
11. Alegerea duhovnicilor care vin pentru mãrturisire este liberã. Înainte
de a veni duhovnicul, elevii vor scrie numele celui pe care îl doresc, spre a
fi dirijaþi spre dânsul. Teologii vor merge fãrã a fi avizaþi; ei le vor arãta supe-
riorilor care este duhovnicul lor preferat.

V. În dormitor

1. Fãrã învoire specialã de la prefect sau de la bidelul general, nimeni nu
poate intra în dormitor.
2. În dormitor va fi ordine perfectã în scrin. Ghetele se vor curãþa de trei
ori pe sãptãmânã, în afarã de plimbare, când se vor curãþa imediat.
3. În dormitor e tãcere perfectã. Se va vorbi numai ceea ce este absolut nece-
sar ºi în ºoaptã.
4. Lucrurile care nu mai sunt bune i se vor arãta prefectului înainte de a fi
aruncate.
5. Curãþenia în dormitor ºi sãlile de clasã se va face numai în timpul sta-
bilit de program.
6. Nu-i permis a privi afarã pe geamul dormitorului.

VI. Alte reguli

1. La vorbitor nu-i permis a se vorbi lucruri întâmplate în Seminar, cât ºi
invers, nu se spun în Seminar cele spuse la vorbitor, nici nu se vorbeºte de
rãu.
2. Bidelul este dator sã denunþe superiorilor încãlcãrile regulii de mai sus.
Fiecare este dator a face la fel.
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3. Cel rânduit a citi la masã este dator sã se pregãteascã la aceasta.
4. În recreaþie nu se citeºte. Teologii ºi filozofii pot citi ce li se dã de supe-
riori.
5. Fiecare îºi va spãla zilnic gâtul, faþa ºi dinþii.
6. Nu-i permis a lua cãrþi împrumut de la preoþi fãrã învoirea superiorilor.
7. La profesori nu se discutã decât probleme referitoare la materiile la care
ei predau.
8. Cine doreºte ca pãrinþii sã-i cumpere ceva va cere învoire de la superiori.
9. Dacã moare vreun misionar din Diecezã, fiecare este dator sã ofere pen-
tru el sfânta Împãrtãºanie ºi sfântul Rozariu.
10. Toþi trebuie sã se strãduiascã a învãþa sã cânte în bisericã.
11. Separaþia dintre elevi se va respecta cu stricteþe.
12. Orice regulã trebuie pãstratã pânã când superiorii o abrogã.
13. În ºcoalã se scrie numai cu creionul.
14. Dacã cineva deschide uºa, sã aibã grijã sã o ºi închidã.
15. Regula stingerii se va pãstra cu cea mai mare stricteþe.

(Arhiva Institutului Teologic Romano-Catolic Iaºi, dosar 58/1886, ff. 87-91).

5. Contractul dintre episcopul Mihai Robu ºi Societatea lui Isus
privind revenirea iezuiþilor la conducerea Seminarului Diecezan

Venirea la conducerea Diecezei de Iaºi, la 25 septembrie 1925, a episco-
pului Mihai Robu a însemnat o nouã relansare a activitãþii Semina-
rului din Iaºi. În anul 1927, au fost primiþi în seminar 57 de elevi, pen-
tru formarea cãrora episcopul s-a strãduit sã-i recheme la Iaºi pe unii
dintre preoþii iezuiþi din provincia Galiþia, „care au pus bazele Semina-
rului ºi au adus roade frumoase”.

Aceastã intenþie s-a concretizat în toamna anului 1930, când au
sosit la Iaºi mai mulþi preoþi iezuiþi, în frunte cu pãrintele Felix Wier-
cinski, cãruia i s-a încredinþat conducerea Seminarului. Revenirea aces-
tora în capitala Moldovei a fost precedatã de numeroase tratative pur-
tate de episcopul Mihai Robu cu superiorul general al Societãþii lui Isus,
pr. Vladimir Ledochowski, cu provincialul din Polonia, pr. Stanislau Ciseck,
ºi cu cel din România, pr. Iosif Lipski. Contractul definitiv între Epis-
copia de Iaºi ºi Provincia Iezuitã din Galiþia a fost semnat abia în anul
1935. El a fost precedat de mai multe convenþii: cea iniþialã, adãugirile
fãcute de pãrinþii iezuiþi ºi cea definitivã, pe care le prezentãm în con-
tinuare.

Contractul dintre Excelenþa Sa, Ordinarius de Iaºi ºi pãrinþii Societãþii lui
Isus.
1. Pãrinþii ºi ceilalþi din Societatea lui Isus aflaþi în Seminarul Diecezan de
Iaºi pe lângã superiorii lor religioºi sã fie supuºi necondiþionat unicului illus-
trissim ºi reverendissim Ordinariu de Iaºi, dupã prescripþiile Codului de
drept canonic ºi nimãnui altcuiva, nici administratorului diecezan, nici a celui
local rãspunzãtor de bunurile episcopale.
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2. În absenþa ordinariului, nici delegatul acestuia, nici cel care-i þine locul
nu vor putea hotãrî ceva, nici în cazuri singulare sã pretindã ceva care ar
fi împotriva contractului încheiat cu ordinariul.
3. Ordinariul va furniza toate cele necesare pentru întreþinerea atât a pãrin-
þilor iezuiþi, cât ºi a elevilor Seminarului, care vor fi administrate de recto-
rul S.J., în afarã de aceasta, pentru fiecare preot ºi profesor iezuit, va fi plã-
titã o pensie de 12 dolari, iar pentru fratele coadiutor, ºase dolari în fiecare
lunã. Banii ºi celelalte cheltuieli de drum, atât pentru sosirea membrilor
S.J. în Seminar, cât ºi pentru întoarcerea din Seminar în provincia proprie,
le va suporta ordinariul însuºi.
4. Conturile bãneºti destinate întreþinerii elevilor vor fi supuse numai ordi-
nariului ºi, cel puþin de douã ori pe an, se va da socotealã despre acestea.
5. Administrarea bunurilor Seminarului va fi exercitatã, atât cât este posi-
bil, de surorile convocate de ordinariu, dar sub direcþiunea rectorului Semina-
rului, totuºi, cu respectarea drepturilor ordinariului de a-ºi rezerva adminis-
trarea temporalã a Seminarului ºi a problemelor sale economice ºi de a le
încredinþa altui preot, desemnat de ordinariu ca administrator. Îmbrãcã-
mintea elevilor ºi a tuturor celor din Societatea lui Isus care locuiesc în Se-
minar, precum ºi veºmintele din capela interioarã ºi din întreaga casã, vor
fi spãlate de surorile sioniste, atât timp cât surorile vor putea presta acest
oficiu de caritate.
6. Ordinariul va prevedea ajutorul medical acordat elevilor prin medicul
care va fi plãtit în mod separat.
7. Impozitele Seminarului ºi toate reparaþiile casei care, potrivit cursului
monetar român, depãºesc preþul de ºase dolari vor fi achitate de cãtre ordi-
nariu.
8. Pãrinþii iezuiþi nu vor fi obligaþi sã întreþinã animalele casei, însã le vor
putea întreþine potrivit hotãrârii rectorului Seminarului.
9. Ordinariul, cu cheltuielile sale, va pune la dispoziþia pãrinþilor ºi a celor-
lalþi iezuiþi mobilierul, paturile, lenjeria de pat ºi ustensilele pentru repa-
rat. Cãrþile ºcolare uzuale ºi alte materiale pentru uzul ºcolar ale profeso-
rilor din Seminar vor fi achitate din fondurile bãneºti destinate elevilor.
10. Pãrinþilor ºi clericilor din Seminar nu le revine misiunea de a îndeplini ser-
viciile sacre din biserica catedralã. Cu toate acestea, au fost pregãtiþi sã le
îndeplineascã cu promptitudine serviciile ori de câte ori ordinariul va consi-
dera aceasta de comun acord cu rectorul.
11. Capela Seminarului va fi supusã întru totul direct rectorului Semina-
rului, cele necesare pentru cultul divin vor fi procurate de ordinariu. Pãrin-
þii iezuiþi vor putea urma întru totul calendarul propriu.
12. Pãrinþii ºi magiºtrii iezuiþi vor merge în sufrageria proprie, în care mesele
vor fi servite potrivit dispoziþiilor rectorului.
13. Desemnarea magiºtrilor iezuiþi pentru instruirea elevilor va fi dispusã
de ordinariu împreunã cu pãrintele provincial S.J., în acest mod anticipat
pentru fiecare an ºcolar, numãrul profesorilor cuprinºi în Seminar va fi deter-
minat de ordinariu ºi pãrintele provincial S.J.; totodatã, ordinariul va deter-
mina disciplinele care vor fi predate în fiecare an, dupã ce va fi ascultatã
pãrerea rectorului Seminarului.
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14. În afarã de magiºtrii iezuiþi, ordinariul va desemna profesorii necesari
din rândul clerului secular. Totuºi, profesorii desemnaþi nu vor locui în se-
minar, dar la orele stabilite de rector, vor veni pentru lecþii, dacã nu cumva
rectorul va fi dorit locuirea lor în Seminar. În toate problemele Seminaru-
lui, magiºtrii ºi toþi ceilalþi profesori iezuiþi vor fi subordonaþi rectorului Semi-
narului.
15. Instruirea noilor cursuri, primirea ºi excluderea elevilor este de compe-
tenþa ordinariului care, în schimbãrile ce vor fi introduse sau în primirea
ºi îndepãrtarea elevilor, va avea în vedere opinia rectorului Seminarului.
16. Cu ºase luni înainte de începerea noului an ºcolar, fiecare dintre pãrþi
poate renunþa la prezentul contract.

Dupã acest contract urmeazã câteva Note referitoare la contractul între
Ordinariul de Iaºi ºi pãrinþii Societãþii lui Isus:

Ad. 1. Pãrinþii iezuiþi nu se pot pronunþa în a fi supuºi imediat Ordinariu-
lui de Iaºi. Seminarul este supus Ordinariului ºi, de aceea, pãrinþii care locu-
iesc în acesta, dar în mod indirect.
Ad. 5. Neadmiþând cã ar putea apãrea ocazia unor dificultãþi diverse, cãci,
aºa cum este stabilit, ordinariul îºi poate rezerva sieºi sau altui preot admi-
nistrarea lucrurilor Seminarului, iar independenþa ºi libertatea societãþii
în administrarea Seminarului sã fie ridicatã, de aceea, în mod simplu, se
poate spune: întreaga administrare a lucrurilor materiale va fi exercitatã
de pãrintele rector sau pãrintele econom, care, aºa cum este menþionat în
numãrul precedent 4, „conturile bãneºti ale administraþiei vor fi supuse ordi-
nariului cel puþin de douã ori pe an”. De aceea, nu este potrivit a se spune
în contract cã administrarea lucrurilor casei va fi realizatã de surori. Socie-
tatea trebuie sã aibã, chiar ºi în aceastã privinþã, libertatea de a se ocupa
de administraþie, fie prin fraþii coadiutori, fie prin surori, nici chiar ordina-
riul nu-ºi poate rezerva sieºi aceastã administraþie ºi cu atât mai puþin vre-
unui preot. Aspectul menþionat „îmbrãcãmintea etc.” trebuie omis întru totul
din contract; acesta þine de competenþa aceluia care se ocupã de adminis-
trare.
Ad. 8. Acest numãr va fi ridicat cu totul, despre acest lucru a fost prevãzut
în numãrul în care administraþia deplinã este acordatã Societãþii.
Ad. 10. Prima parte, care exprimã privilegiul Societãþii, ar putea rãmâne
cealaltã; „cu toate acestea, au fost pregãtiþi sã deserveascã în catedralã ori
de câte ori ordinariul va considera de comun acord cu pãrintele rector”. Nu
existã nici o raþiune care sã oblige prin contract despre un asemenea lucru.
În mod simplu, aceastã problemã trebuie încredinþatã judecãþii prudente a
pãrintelui rector.
Ad. 13 ºi 14. Aceste douã numere se exclud, nu pot fi admise, cãci Socie-
tatea trebuie sã aibã libertatea în numirea profesorilor. De aceea, fixarea
atât a disciplinelor care vor fi predate, cât ºi a numãrului de profesori, pre-
cum ºi numirea profesorilor Societãþii, sã fie fãcutã de superiorii iezuiþi;
toate acestea vor fi spuse ordinariului pentru aprobare, dar numirea profe-
sorilor care nu fac parte din Societate sã fie fãcutã de ordinariu, cu consim-
þãmântul rectorului.
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Ad. 15. Potrivit textului acestui numãr, Societatea nu ar avea nici o liber-
tate în admiterea sau excluderea elevilor, ceea ce ar putea împiedica foarte
mult buna cârmuire a Seminarului, de aceea, aºa cum în Seminarul din Travni-
census este orânduit, s-ar putea propune ºi aici. Admiterea sã fie fãcutã de
pãrintele rector care îi prezintã ordinariului numele candidaþilor admiºi
spre aprobare. Excluderea sã fie fãcutã tot de pãrintele rector care, cât mai
repede posibil, îl va informa pe ordinariu despre respingere.

Dupã aceste rectificãri, la 12 martie 1935, s-a semnat convenþia între
episcopul Mihai Robu ºi preotul Gheorghe Fireza S.J., vice-provincial ºi
delegat special al superiorului provinciei Galiþia, pr. Vladimir Konopka.

Contract
Noi, Mihai Robu, episcop de Iaºi, pe de o parte, ºi Vladimirus Konopka,
superiorul Provinciei Iezuiþilor din Polonia, pe de altã parte, pentru mai marea
glorie a lui Dumnezeu ºi pentru a promova binele Diecezei de Iaºi, judecând
la vreme potrivitã am convenit aceste articole:
Art. 1. Seminarul Diecezan de Iaºi, atât cel mic, cât ºi cel mare, este încre-
dinþat Societãþii lui Isus, care îºi asumã direcþiunea disciplinarã, didacticã
ºi administrativã sub dependenþa exclusivã a ordinariului locului.
Art. 2. Pãrinþii ºi fraþii Societãþii, desemnaþi în serviciul Seminarului, vor
primi remuneraþia cuvenitã de la ordinariul locului, refectoriu distinct de
refectoriul elevilor ºi mobilier cu lenjerie pentru paturi ºi nu se vor exclude
ustensilele pentru refectoriu.
Art. 3. Ordinariul locului, în fiecare lunã, va achita în mâna rectorului Semi-
narului pensia de 12 dolari pentru fiecare preot ºi profesor aparþinând Soci-
etãþii, faþã de valoarea veche a anului 1932, ºi fiecãrui frate coadiutor, ºase
dolari, având aceeaºi valoare. De asemenea, cheltuielile de drum cel puþin
pânã la graniþele viceprovinciei Societãþii lui Isus din România; numai cu
dorinþa expresã a ordinariului, sã fie chemaþi iezuiþi din alte provincii ale so-
cietãþii. Cât despre acei membri ai Societãþii care vor veni în Seminar pen-
tru a exercita o misiune, sau care-ºi vor fi îndeplinit misiunea, sã se întoarcã
în casa proprie a Societãþii.
Art. 4. Ordinariul locului va proceda:
1. Toate cele ce sunt necesare pentru întreþinerea corespunzãtoare a elevi-
lor, adicã locuinþã, mobilier, hranã ºi îmbrãcãminte.
2. Cãrþile ºcolare uzuale ºi instrumentele ºcolare, atât pentru elevi, cât ºi
pentru profesori.
3. Salariile pentru numãrul corespunzãtor de servitori angajaþi.
4. Veºmintele ºi celelalte lucruri care vor fi necesare cultului divin în capela
Seminarului.
Art. 5. De cãtre ordinariul locului vor fi suportate în plus:
1. Toate dificultãþile reale cu care Seminarul este împovãrat sau va fi împo-
vãrat în viitor, ca, de exemplu, impozitele publice.
2. Acele cheltuieli fãcute pentru reparaþia clãdirilor sau pentru investiþii, care
depãºesc suma de cinci dolari, potrivit cursului monetar din România.
3. Cheltuielile pentru medicamentele uzuale ºi speciale destinate elevilor,
salariul medicului care rãspunde de casã, iar în caz de necesitate stringentã,
ºi al medicilor specialiºti.
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Art. 6. Atât numirea rectorului, cât ºi fixarea numãrului ºi numirea profe-
sorilor din Societate sã fie fãcute cu aprobarea ordinariului ºi a superiorilor
Societãþii. Profesorii, însã, care nu aparþin Societãþii vor fi desemnaþi de ordi-
nariul locului, cu consensul rectorului.
Art. 7. Profesorii care nu aparþin societãþii vor locui în afara Seminarului,
iar în împlinirea sarcinilor proprii, sunt subordonaþi rectorului Seminarului.
Art. 8. Întreaga conducere a Seminarului, atât în probleme spirituale, cât
ºi în instituirea normelor ºcolare ºi disciplinare ale elevilor va fi exercitatã
în mod liber de rectorul Seminarului, nu însã ºi administraþia bunurilor tem-
porare; cu respectarea drepturilor ordinariului locului, de a vizita semina-
rul ori de câte ori va voi pentru a constata situaþia disciplinarã, ºcolarã ºi
economicã. Acest drept este valabil chiar ºi pentru superiorul Provinciei
Polone sau pentru delegatul sãu.
Art. 9. Seminarul este exempt de jurisdicþia parohului. Aºadar, pentru toþi
cei care locuiesc în Seminar, oficiul parohului, exceptând celebrarea Cãsã-
toriei ºi potrivit prescripþiei canonice 891, va fi preluat de cãtre rectorul Semi-
narului sau de delegatul sãu.
Art. 10. Rectorul este þinut la obligaþia de a-i înmâna în scris ordinariului
locului, la fiecare sfârºit de an, situaþia ºcolarã ºi disciplinarã a Seminaru-
lui, ºi nu de douã ori pe an; la termenul fixat din timp de ordinariu, ºi de a-i
înmâna aceluiaºi ordinariu în scris situaþia referitoare la administraþia eco-
nomicã, în mod independent de cele douã consilii de care vorbeºte.
Art. 11. Numãrul elevilor admiºi în Seminar va fi fixat de ordinariu. Admi-
nistrarea elevilor o va face rectorul Seminarului, care va dispune împreunã
cu episcopul în privinþa candidaþilor admiºi. Excluderea elevilor pentru
motivele cuprinse în can. 1371 se va face de cãtre rector, care va informa
ordinariul locului despre excludere cât mai repede posibil. Dacã însã este
vorba de un cleric cu rãspunderi mai mari, excluderea este rezervatã ordi-
nariului locului, cu excepþia cazului de scandal grav sau de pagubã gravã ºi
iminentã adusã Seminarului, dacã moravurile sunt periclitate ºi nu este
timp pentru a recurge la ordinariul locului.
Art. 12. Determinarea disciplinelor care vor fi predate în ºcoalã se va face
de cãtre superiorii Societãþii, cu aprobarea ordinariului locului.
Art. 13. Pãrinþii ºi ceilalþi din Societatea lui Isus nu sunt þinuþi la obligaþia
de a îndeplini slujirile sacre în biserica catedralã. De asemenea, pãrinþii iezu-
iþi, care vor celebra Liturghiile în capela Seminarului, vor folosi calendarul
lor propriu.
Art. 14. Acest contract, în mod reciproc, cu consensul atât al celor ce l-au
contractat, cât ºi al succesorilor, cât ºi a celeilalte pãrþi, poate fi abrogat. Ca
renunþarea sã fie validã, trebuie adusã la cunoºtinþa celeilalte pãrþi cu ºase
luni înainte de sfârºitul anului ºcolar ºi nu are efect decât la închiderea anu-
lui ºcolar.
Aceste articole, întocmite în dublu exemplar, le socotim ratificate, ºi cele scrise
cu propria mânã le-am întãrit cu sigiliul oficiului nostru.

(Sigiliul episcopului Robu ºi semnãturile contractanþilor)
(Arhiva Provinciei Maloposkiej din Cracovia, Xerocopii în Arhiva Episco-
piei Romano-Catolice Iaºi, doc. 1519, ff. 1-22: „Contracte”; Arhiva Institu-
tului Teologic Romano-Catolic Iaºi, dosar 1/1935, ff. 2-5).
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