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Sumar: În articolul de faţă, Preasfinţitul Aurel Percă, episcop auxialiar de 
Iaşi, din dorinţa de a scoate la iveală unele pagini ale istoriei pe care timpul, din 
păcate, le-a acoperit sau chiar le-a îngropat în uitare, trece în revistă o perioadă 
recentă care a marcat şi a creat fizionomia actualului Seminar, şi anume 
perioada în care ţara noastră a revenit pe calea libertăţii şi a democraţiei prin 
răsturnarea regimului comunist dictatorial (22 decembrie 1989). Prezentând 
această perioadă din viaţa Seminarului, autorul doreşte să scoată în evidenţă 
că aceste schimbări politice, sociale şi economice din ţară au influenţat viaţa 
Seminarului, au impus şi o lucrare de întinerire a vechilor structuri şi, în acelaşi 
timp, un nou mod de a insufla tinerilor aspiraţii vocaţionale care să răspundă 
noilor cerinţe ale Bisericii şi societăţii. Preasfinţitul încheie articolulpe un ton 
optimist: în ciuda tuturor schimbărilor de-a lungul istoriei Seminarului, acesta 
a fost şi a rămas diapazonul vieţii diecezei; aici se simte pulsul diecezei prin 
nenumăratele chemări la viaţa consacrată.
Cuvinte cheie: Seminar, diceză, istorie, regim politic, autoritate de stat, 
preoţie, activitate administrativă, vocaţie, Biserică.

Summary: In this article, Grace Aurel Perca, Iasi auxiliary bishop, willing to 
reveal some pages of history, that the time, unfortunately, covered or buried 
in oblivion, reviews a recent period that marked and created the physiognomy 
of nowadays Seminar, namely, the period when our country came back to the 
liberty and democracy path by overthrowing the dictatorial communist regime 
(December 22, 1989). Presenting this period of Seminar’s life, the author wants 
to underline that these political, social and economic changes from the country 
influenced Seminar’s life, imposed a paper of rejuvenating the old structures 
and, at the same time, a new way of instilling vocational aspirations to youth 
that respond to the new requirements of the Church and society. The Grace 
finishes the article with an optimist idea:  in spite of all changes along the 
history of the Seminar, this one was and remained the diapason of the Diocese 
life; here, it may be felt the Diocese pulse through many calls to consecrated 
life.
Key words: Seminar, Diocese, history, political regime, state authority, 
priesthood, administrative activity, vocation, Church.

1 Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, episcop auxiliar, email: epaurel@ercis.ro
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A cunoaşte istoria unei instituţii înseamnă a preţui mai mult caracterul 
ei funcţional în contextul social actual în care îşi desfăşoară activitatea şi 
apoi, dacă această instituţie se numeşte Seminarul diecezan, locul ideal 
pentru cultivarea şi perfecţionarea vocaţiilor la sfânta Preoţie, se înţelege 
şi comuniunea sufletească şi sacerdotală care se creează între preoţi şi 
viitori preoţi de-a lungul timpului, cu preocuparea ca această „inimă a 
diecezei” sau „gradină sacră a diecezei” să continue să-i formeze şi să-i 
trimită pe noii apostoli de care are nevoie lumea de astăzi.

A face memoria istorică a Seminarului diecezan din Iaşi este un bun 
prilej de a scoate la iveală paginile pe care timpul, din păcate, le-a acoperit, 
sau chiar le-a îngropat în uitare, deşi seminarul nostru nu are o istorie 
pluriseculară, aşa cum este cazul multor seminarii din alte părţi ale lumii, 
dar cunoaşterea istoriei sale formată de oameni şi de fapte, de figuri şi de 
episoade nu poate decât să ne facă să ajungem la o adevărată iubire faţă 
de Biserica noastră locală şi o preţuire mai mare faţă de Seminar. Astfel, 
studierea trecutului Seminarului nostru diecezan din Iaşi poate deveni 
şi cheia de lectură a realităţilor actuale, permiţându-ne să rămânem mai 
bine ancoraţi în realitatea spirituală şi afectivă specifică acestor locuri şi, 
astfel, să răspundem mai bine aşteptărilor şi provocărilor actuale. 

Nu este în intenţia mea să fac o trecere în revistă a tuturor perioadelor 
şi paginilor din istoria Seminarului nostru diecezan din Iaşi (au făcut-o 
alţii cu mai multă competenţă)2, dar vreau să mă opresc asupra unei 
perioade recente care a marcat şi creat fizionomia sa actuală, şi această 
evocare se circumscrie la perioada ce coincide cu exercitarea mandatului 
meu de responsabil al formării şi coordonării activităţilor de formare a 
viitorilor preoţi în calitate de rector (iniţial prorector) în anii care au 
marcat şi istoria ţării noastre prin revenirea ei pe calea libertăţii depline 
şi a democraţiei, prin actul de răsturnare a regimului comunist dictatorial 
de la 22 decembrie 1989. 

A fost o mare binecuvântare pentru Dieceza de Iaşi să beneficieze de 
un Seminar pentru formarea viitorilor preoţi chiar şi în timpul perioadei 
comuniste. Cu toate îngrădirile şi supravegherea atentă a tuturor 
activităţilor de formare, din partea autorităţilor comuniste, Seminarul 
diecezan din Iaşi a pregătit şi a trimis în câmpul de apostolat preoţi 
antrenaţi în spiritul de jertfă pe care îl reclama situaţia societăţii din acei 
ani. Nimeni nu se gândea că timpurile se vor schimba şi că Seminarul din 
Iaşi, ca, de altfel, şi viaţa diecezei, va cunoaşte o altă evoluţie, vor apărea 
alte cerinţe şi că se vor înmulţi şi vocaţiile.  

2 Cf. Seminarul diecezan „Sfântul Iosif” din Iaşi la ceas aniversar: 50 de ani de la 
redeschidere, 120 de ani de la înfiinţare, Dialog Teologic IX/18 (2006); A. Moraru – I. 
Răchiteanu, Păstorii Diecezei de Iaşi şi rectorii Seminarului diecezan, Sapientia 2004.
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La 1 august 1989 am fost numit de P.S. Petru Gherghel, pe atunci 
Ordinarius de Iaşi, „prorector” al Institutului Teologic Romano-Catolic 
de grad universitar Iaşi, iar după câteva zile am primit şi recunoaşterea 
temporară în funcţia de prorector din partea autorităţilor de stat3. Eram al 
25-lea rector (prorector) al Seminarului nostru din Iaşi.

La acea dată seminarul nostru mai purta eticheta de „secţia română” 
a Institutului Teologic similar din Alba-Iulia, unde funcţiona „secţia 
maghiară”, rectorul fiind la acest sediu din urmă, iar la Iaşi prorectorul. 
Practic, cele două institute teologice erau două instituţii independente, cu 
organizare proprie, curriculum de studii propriu, fiecare aflându-se sub 
jurisdicţia Ordinariului propriu. 

Seminarul se afla în permanenţă sub „grija” atentă a autorităţilor de 
stat, materializată prin dese vizite de control din partea reprezentantului 
Departamentului Cultelor, şi mai ales sub supravegherea atentă a 
materialelor care se multiplicau pentru cursuri sau alteori pentru diferite 
„directive” în privinţa orelor de „educaţie cetăţenească”. Din fericire, am 
observat că treptat aceste vizite au slăbit în intensitate, mărginindu-se 
la diferite „recomandări”; ulterior am interpretat această schimbare de 
optică prin presimţirea că se apropia un „sfârşit”, dar era greu de prevăzut 
că va cădea comunismul.

Era deja un obicei bine conturat în tradiţia Seminarului de a organiza 
Concertul de colinde de Crăciun: concertul era ca o gură de oxigen spiritual 
pentru intelectualii, prietenii şi credincioşii din Iaşi, foarte mult gustat şi 
apreciat, seminarul fiind singurul loc unde oamenii puteau asculta liber 
colindele tradiţionale de Crăciun. În decembrie 1989, data Concertului de 
Crăciun a coincis cu izbucnirea revoluţiei la Timişoara, mai bine zis, cu 
reprimarea manifestanţilor, şi, neştiind amploarea exactă a fenomenului, 
concertul a fost pregătit ca de obicei şi invitaţiile au fost trimise. 
Reprezentantul Departamentului Cultelor  a intervenit pentru a cere 
anularea concertului, dar concertul s-a ţinut. Bineînţeles că ne aşteptam 
la măsuri deosebite împotriva seminarului. Bineînţeles că nu s-a întâmplat 
nimic şi de la acel ultim act de control al împuternicitului de la Culte nu a 
mai fost văzut. A dispărut o dată cu prăbuşirea regimului.

Am sărbătorit Crăciunul 1989 totuşi mai reţinuţi, fie din cauza zvonurilor 
că sunt terorişti în ţară, susţinători ai regimului, şi neştiind care va fi 
deznodământul final al  fugii „conducătorului mult iubit”. Fiind în acelaşi 
timp şi cancellarius al diecezei şi colaborator apropiat al PS Gherghel, 
Ordinarius la acea vreme, susţinuţi şi de preoţii de la parohia Iaşi, deja ne 

3 DepartaMentuL cuLteLor, Decretul 4995/5.8.1989: Arhiva ERCIS, Dosar 3/1989-1990.
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gândeam care vor fi paşii de făcut pentru Biserică, revendicările pe care 
trebuie să le facem.

La 15 ianuarie 1990, PS Gherghel, pe atunci încă Ordinarius de Iaşi, a 
adresat o scrisoare întregii Dieceze de Iaşi, prin care anunţa că „Dieceza 
de Iaşi, care din anul 1948 a fost interzisă de către vechiul regim, îşi reia 
întreaga activitate, inclusiv cea administrativ-contabilă, şi că va funcţiona 
după toate normele de drept şi practica pastorală bisericească la vechiul 
sediu din Iaşi”4. 

La 23 ianuarie 1990 se comunica de la Arhiepiscopia Catolică Bucureşti 
că Biserica Catolică a primit permisiunea de a se organiza aşa cum a fost 
până în anul 1948. Tot în luna ianuarie, toţi episcopii (existenţi la acea 
dată), precum şi ordinarii celorlalte dieceze care au fost reactivate  cereau 
Ministerului Cultelor restabilirea instituţiilor şi a şcolilor catolice de toate 
gradele, „asigurându-se şi reorganizarea Institutelor Teologice diecezane, 
precum şi activitatea lor liberă”5.

Ca urmare a acestui demers, şi Institutul nostru Teologic înaintează 
în luna martie 1990 o primă petiţie către Ministerul Cultelor, cerând 
reorganizarea Seminarului, a Şcolii de Cantori şi înfiinţarea Seminarului 
„Sf. Iosif”6. În luna aprilie a fost trimisă o altă adresă către Ministerul 
Culturii, prin care se solicita recunoaşterea autonomiei totale a Institutului 
Teologic din Iaşi şi recunoaşterea în funcţia de rector în persoana 
subsemnatului7.

Şi din partea Episcopiei, care a reintrat în drepturi, s-a trimis Frontului 
Salvării Naţionale o listă de revendicări, la nr. 10 fiind şi problema 
Seminarului din Iaşi, pentru care se solicita „asigurarea reorganizării 
Institutului Teologic Romano-Catolic pe baze libere, precum şi dreptul de 
a întreţine relaţii cu Institute Teologice similare din străinătate, precum 
şi dreptul de afiliere”8.

În luna aprilie 1990 a venit şi răspunsul din partea Ministerului 
Culturii, care recunoştea structura autonomă a Institutului Teologic 

4 orDInarIaTul romano-caTolIc De IaşI, Adresa nr. 31/15.01.1990: Dosar nr.1/1990.
5 Prima a Ordinarilor, adresa nr. 51/1990 către Ministerul Cultelor; Arhiva ERCIS, 

Dosar nr.1/1990
6 InSTITuTul TeologIc romano-caTolIc IaşI, adresa nr. 369/27.03.1990. La punctul 1 se 

cerea: „Recunoaşterea Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi ca institut cu structură 
juridică proprie, rector propriu şi buget financiar propriu, şi nu ca secţie română a 
Institutului omolog din Alba-Iulia, cum a fost considerat până acum”.

7 InSTITuTul TeologIc romano-caTolIc IaşI, Adresa nr. 116/11.04.1990: Arhiva 
Seminarului, Dosar nr. 3/1988-1990.

8 ePIScoPIa caTolIcă De IaşI, adresa nr. 21/08.01.1990: Arhiva ERCIS, Dosar nr. 1/1990.
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Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi, având rector propriu, sub jurisdicţia 
episcopului de Iaşi9. 

Între timp, Sfântul Scaun Apostolic l-a numit pe Mons. Petru Gherghel 
episcop de Iaşi, iar consacrarea a avut loc pe data de 1 mai 1990. Dieceza de 
Iaşi era repusă în drepturi depline şi deja se conturau structurile pastorale 
ale diecezei în vederea unei funcţionări normale.

Seminarul din Iaşi putea acum să funcţioneze în condiţii normale, 
fără controlul Departamentului de altădată şi fără restricţii în alegerea 
şi admiterea candidaţilor la seminar. Pe toată durata regimului comunist 
a fost impus  „numerus clausus”, un număr limitat şi controlat de 
seminarişti care puteau fi admişi la diferite intervale de timp sau anual10. 
Drept urmare a fost numărul mare de candidaţi care se prezentau la 
examenul de admitere, ajungându-se la clase paralele la Seminarul Liceal 
„Sfântul Iosif”. De aceea se impunea şi mărirea spaţiilor de cazare, dar 
şi crearea unor săli noi de cursuri. În anul 1991 s-a început construirea 
unei noi clădiri (partea dinspre Parcul Copou), numit şi corul D1, iar 
peste doi ani s-a început şi construirea altei clădiri, denumită corp D2. 
Prin construirea primului corp de clădire s-a rezolvat întrucâtva problema 
cazării numărului mare de seminarişti, pentru că, în paralel cu această 
nouă clădire, se folosea şi clădirea veche. Numărul seminariştilor creştea 
de la an la an, ajungându-se în anul şcolar şi academic 1993-1994 la un 
total de 350 de seminarişti. Din cauza aglomeraţiei, dar şi a dificultăţilor 
de natură educaţională, s-a decis mutarea Seminarului Liceal Teologic „Sf. 
Iosif” la Bacău, fără însă a avea o bază sigură pentru cazare şi desfăşurarea 
procesului de învăţământ. Dar acest capitol constituie o pagină nouă de 
istorie.

În paralel cu toate aceste activităţi administrative şi organizatorice, eu 
continuam să predau Teologia morală cu un mare efort, deoarece trebuia 
să acopăr toate orele la cursurile anilor III-VI. 

Dar ieşirea din regimul comunist a adus şi multe alte situaţii care 
trebuiau rezolvate pentru Seminarul nostru: modificarea Regulamentului 
Seminarului, restructurarea programelor analitice, mărirea bibliotecii 
prin achiziţionarea de noi cărţi (multe au venit cu ajutoarele umanitare 

9 Cf. MinisteruL cuLturii, Adresa nr. 2724/23.04.1990: „Vă facem cunoscut că Ministerul 
autorizează ca Secţia Română - Iaşi a Institutului Teologic Romano-Catolic de Alba-Iulia să 
funcţioneze pe viitor ca Institut Teologic Romano-Catolic de sine stătător. Totodată, vă 
comunicăm acordul pentru numirea pr. conf. Percă Aurel în calitate de rector al Institutului”: 
Arhiva ERCIS, Dosar nr. 1/1990.

10 La numirea mea ca prorector, în Seminar erau două clase de liceu, cu un total de 29 
de elevi („Şcoala de cantori”) şi 54 de studenţi, câte 12 în anul I şi II şi câte 10 studenţi în 
anii III, IV şi V; anul VI nu avea nici un student, în schimb erau 3 seminarişti amânaţi.
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care soseau în acea perioadă la Seminar), s-a reluat editarea revistei  
seminariştilor „Drumuri deschise”, suprimată cu ani în urmă din cauza 
cenzurii, recunoaşterea diplomelor pentru mai multe generaţii de 
absolvenţi ai Seminarului Liceal sau ai „Şcolii de cantori” (cum era numit 
cursul liceal al Seminarului).

Între timp a apărut şi posibilitatea trimiterii de seminarişti la Roma, 
ca să-şi urmeze formarea în vederea sfintei preoţii în diferite Seminarii şi 
Colegii; de asemenea, au fost trimişi şi preoţi pentru specializare în diferite 
discipline teologice, deoarece se simţea nevoia, dar era şi o exigenţă, de a 
avea preoţi cu titluri academice şi din punct de vedere canonic, dar, mai 
ales, un corp profesoral de înaltă calificare şi capabil să transmită tinerilor 
aspiranţi la preoţie spiritul de iubire faţă de Biserică, spiritul de disciplină 
şi jertfă, precum şi un adevărat zel pastoral.

Şi pe plan economic Institutul Teologic a beneficiat de retrocedarea unor 
terenuri, ceea ce a permis şi crearea gospodăriei anexe de la „Horpaz”.

Am ţinut să evoc această perioadă din viaţa Seminarului, pentru că, o 
dată cu schimbările politice, sociale şi chiar economice din ţară, acestea au 
influenţat viaţa în interiorul şi exteriorul său, impunându-se şi o lucrare 
de întinerire a vechilor structuri şi, în acelaşi timp, un nou mod de a 
insufla tinerilor aspiraţii vocaţionale care să răspundă noilor cerinţe şi ale 
Bisericii, dar şi societăţii. 

În ciuda tuturor schimbărilor de-a lungul istoriei sale, Seminarul a fost 
şi a rămas diapazonul vieţii diecezane: aici se simte pulsul Diecezei prin 
nenumăratele chemări, expresie a credinţei credincioşilor noştri, şi de aici 
pleacă noi apostoli plini de zel pentru a fi aproape de toate categoriile de 
oameni. Seminarul din Iaşi a tradus în mod substanţial de-a lungul istoriei 
sale programul oferit de Biserică, fie că a fost înainte de Conciliul al II-lea 
din Vatican, fie că a cunoscut reformele din Biserică, şi în mod inevitabil şi 
în domeniul formării candidaţilor la preoţie, rămânând întotdeauna fidel 
tradiţiei, dar ştiind să se reînnoiască creativ, adaptându-se la noile realităţi 
pe care le-a întâlnit  de-a lungul anilor. Schimbările din ţară din anul 1989 
au marcat şi cursul vieţii Bisericii locale, prin redobândirea demnităţii şi 
libertăţii, a spiritului democratic, care, din păcate, nu întotdeauna a fost 
bine înţeles şi, mai ales, folosit. Acest lucru s-a putut observa şi în viaţa 
Seminarului în aceşti ani evocaţi în această memorie a unui trecut nu prea 
îndepărtat şi totuşi plin de multe realizări. 

SEMINARUL DIN IAŞI LA RĂSPÂNTIA DINTRE DOUĂ REGIMURI...


