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P.S. Petru GHERGHEL
Un popas binecuvântat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Istoria este darul lui Dumnezeu şi semnul concret că acesta nu-l părăseşte pe om, 
ci îl ocroteşte însoţindu-l. Pe fundalul acestei convingeri de credinţă, articolul PS 
Petru Gherghel realizează o introducere succintă în tematica simpozionului ce a 
ocazionat publicarea numărului 18 din Dialog teologic, rememorând cu preţuire 
intervenţiile providenţiale ale episcopului Nicolae Iosif Camilli în deschiderea 
Seminarului, în 1886, şi ale ordinariului substitut Petru Pleşca în redeschiderea 
lui, în 1956. În activităţile celor doi păstori, dar şi în aprobarea de redeschidere a 
Seminarului, semnată de agentul comunist Emil Botnăraş, în suferinţele episcopi-
lor, superiorilor, profesorilor şi seminariştilor de le Seminarul din Iaşi, PS Petru 
Gherghel citeşte lucrarea tainică a lui Dumnezeu, care a condus Seminarul ur-
mând logica pascală iniţiată în Fiul său, Marele Preot al credinţei noastre: per 
crucem ad lucem. În fi nalul articolului, episcopul de Iaşi mulţumeşte plin de 
recunoştinţă tuturor persoanelor care au făcut posibilă această sărbătoare, 
neuitându-i aici nici pe ocrotitorii spirituali ai Seminarului, sfânta Maria, sfântul 
Iosif, patronul Seminarului, şi sfânta Tereza de Lisieux, patroană secundară.

COMUNICĂRI

Alois MORARU
Seminarul diecezan „Sfântul Iosif” din Iaşi 
de la înfi inţare până în anul 1948   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Înfi inţarea şi existenţa Seminarului din Iaşi au depins de un întreg ansamblu de 
factori eclezial-legislativi, economici, sociali şi politici. Pornind de la acest dat, 
studiul pr. Alois Moraru se deschide prin prezentarea succintă a normelor magis-
teriale privind formarea clerului, de la Papa Anaclet până la Papa Benedict al 
XVI-lea, de la Conciliul ecumenic din Niceea până la Conciliul al II-lea din Vatican. 
După această încadrare introductivă, autorul expune principalele iniţiative ale 
părinţilor misionari iezuiţi, franciscani şi ale episcopilor din Moldova pentru înfi -
inţarea unor seminarii. Aceste iniţiative au anticipat înfi inţarea Seminarului din 
Iaşi, la 29 septembrie 1886, de către episcopul Nicolae Iosif Camilli. În continua-
rea studiului, autorul evidenţiază într-un mod viu şi colorat principalele aspecte 
din istoria de început a Seminarului, precum sunt regulamentele, evenimentele ce 
au marcat primele decenii, greutăţile primilor ani, intervenţiile episcopilor pentru 
susţinerea Seminarului. Prin Legea pentru Reforma învăţământului din România 
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din 3 august 1948, Seminarul a fost constrâns să-şi întrerupă activitatea. Discur-
sul însă nu se blochează pe acest aspect trist din viaţa Seminarului, ci face să se 
întrezărească redeschiderea Seminarului şi activitatea sa până în ziua de astăzi.

Anton DESPINESCU
50 de ani de la redeschiderea Seminarului diecezan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Istoria de 120 de ani a Seminarului din Iaşi înregistrează o multitudine de jubilee, 
sărbători, dar şi de evenimente triste cărora Seminarul le-a fost martor şi gazdă. 
Studiul pr. Anton Despinescu despre aniversarea a 50 de ani de la redeschiderea 
Seminarului diecezan se deschide cu evocarea unei alte aniversări: sărbătorirea a 
10 ani de la deschiderea Seminarului (29 septembrie 1896). Contrastând cu prima 
parte a discursului, în continuarea expunerii autorul aminteşte de evenimentele 
triste ce au precedat închiderea provizorie a Seminarului, de acţiunile de represi-
une din partea regimului comunist. Singurul seminar aprobat de Guvern a fost cel 
de la Alba-Iulia. Autorul rememorează anii „de exil” de la Alba-Iulia, evidenţiind 
apoi rolul Monseniorului Petru Pleşca în redobândirea clădirii Seminarului din 
Iaşi şi în redeschiderea acestuia. În fi nal, autorul aduce un imn de mulţumire lui 
Dumnezeu pentru „Seminarul providenţei” – aşa cum a fost numit Seminarul din 
Iaşi – care, în ciuda vitregiilor timpului, a continuat şi continuă să dea Bisericii şi 
lumii noi mesageri ai păcii.

PS Aurel PERCĂ
Teologia morală între vechi şi nou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, situaţia teologico-morală este 
caracterizată de abandonarea progresivă a moralei cazuistice, ce s-a născut în pe-
rioada post-tridentină şi care a dominat Biserica mai bine de trei secole, dar care 
acum nu mai făcea faţă schimbărilor conceptuale şi sociale ce au survenit în acest 
timp. Biserica a avut nevoie de o reformă şi a realizat-o prin al doilea Conciliu din 
Vatican, care cu Gaudium et spes, Lumen Gentium şi Dei Verbum iniţiază un nou 
tip de teologie morală. Studiul PS Aurel Percă pune în lumină necesitatea trecerii 
de la vechi la nou, defi cienţele teologiei cazuistice şi sufl ul nou adus de al doilea 
Conciliu ecumenic din Vatican, teologia morală în desfăşurarea Conciliului şi dez-
voltarea ei ulterioară, liniile caracteristice ale noului tip de teologie morală şi, în 
fi nalul expunerii, situaţia predării şi recepţionării celor două modele de teologie 
morală în Seminarul din Iaşi. Acum, la 40 de ani după al doilea Conciliu din Vati-
can, autorul remarcă progresul realizat de teologia morală, adaptată problemelor 
ce le ridică omul contemporan.

Andrei BREZIANU
De la Alba-Iulia la Iaşi – o rememorare – 1956. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

După o interdicţie de 4 ani, Departamentul Cultelor a autorizat în 1952 redeschi-
derea unui Seminar catolic la Alba-Iulia. Seminariştii Diecezei de Iaşi şi-au conti-
nuat studiile în acest Seminar, până la revenirea lor la Iaşi în 1956. În mărturisi-
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rea sa, Andrei Brezianu rememorează plin de afecţiune şi nostalgie, totuşi, cu 
exactitate şi credit istoric, chipurile celor ce i-au fost colegi şi superiori în acei ani 
duri sub regimul comunist, atmosfera ospitalieră din Seminarul din Alba-Iulia şi 
bucuria întoarcerii în Seminarul din Iaşi, Alma Mater pentru atâtea generaţii de 
preoţi, condiţiile grele de la început, aportul rectorilor, al profesorilor şi al studenţi-
lor la renaşterea Seminarului. Convingerea ce deschide, traversează şi încheie dis-
cursul lui Andrei Brezianu este că timpul încercărilor a fost pentru Seminarul din 
Iaşi un timp binecuvântat şi că doar datorită sacrifi ciilor din acel timp pot fi  expli-
cate existenţa ulterioară şi imaginea Seminarului, aşa cum le întâlnim astăzi.

Anton DESPINESCU
Nicolae Iosif Camilli şi Mihai Robu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Viaţa Diecezei şi a Seminarului din Iaşi a fost puternic marcată de exemplul de 
credinţă şi rodnica activitate a episcopilor ce le-au stat în frunte. Studiul pr. Anton 
Despinescu face o incursiune istorică în biografi a episcopului Nicolae Iosif Camilli 
şi a episcopului Mihai Robu. Nicolae Iosif Camilli (1884-1894; 1904-1915), primul 
episcop al Diecezei de Iaşi, prin activitatea pastorală şi prin scrierile sale – Acta 
Camilliana, a contribuit la edifi carea spirituală a poporului încredinţat lui, în 
timpurile grele de la începutul Diecezei de Iaşi. Mihai Robu a fost primul episcop 
indigen (1925-1944) al Diecezei de Iaşi; cei care l-au cunoscut l-au caracterizat ca 
fi ind un păstor sfânt, sărac, popular şi blând. Episcopia de Iaşi păstrează o adâncă 
preţuire pentru aceşti episcopi emblematici, deschizători de drumuri şi exemple 
de credinţă pentru cei ce au urmat pe scaunul episcopal de Iaşi.

Dănuţ DOBOŞ
Marcu Glaser şi Rafael Friedrich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Istoria Seminarului din Iaşi este opera a numeroase personalităţi. Studiul de faţă 
se opreşte asupra fi gurilor ilustre ale episcopului Marcu Glaser şi a lui Rafael Frie-
drich, alegere motivată de statutul acestora de martiri ai Bisericii Catolice. În 
schiţarea celor două biografi i, autorul evidenţiază elementele ce fac din cele două 
personalităţi modele de ataşament faţă de credinţa catolică şi faţă de Sfântul Scaun, 
în perioada grea a primelor decenii de teroare comunistă: activitatea bogată a ce-
lor două personalităţi, curajul şi determinarea lor în faţa opresiunii comuniste, 
moartea martirică ce a încununat o viaţă trăită cu Cristos. Aceste două personali-
tăţi rămân în istoria catolicismului din Moldova şi a Seminarului din Iaşi ca exem-
ple memorabile de integritate şi curaj în faţa opresiunii comuniste.

Wilhelm DANCĂ
Francisc Xaveriu Habeni şi Anton Trifaş  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Aniversarea a 120 de ani de la deschiderea şi 50 de ani de la redeschiderea Semi-
narului din Iaşi ar fi  incompletă fără un omagiu adus rectorilor ce erau în funcţie 
în acele momente, adică Francisc Xaveriu Habeni, rector în 29 septembrie 1886, şi 
Anton Trifaş, rector în 26 noiembrie 1956. Studiul pr. Wilhelm Dancă, actualul 
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rector al Seminarului din Iaşi, surprinde şi evidenţiază contextul eclezial şi social 
în care s-au format cele două personalităţi emblematice, problemele cu care s-au 
confruntat şi zelul cu care au lucrat pentru deschiderea Seminarului, mijloacele 
materiale precare şi simţul organizatoric ce a suplinit această lipsă, buna orientare 
practică dar şi pedagogică, preocuparea pentru profi lul moral şi spiritual al candi-
daţilor la Preoţie. Aceşti doi rectori exemplari au anticipat şi au animat prin exem-
plul lor o serie de rectori vrednici de înaintaşii lor.

Emil DUMEA
Clădirile Seminarului „Sfântul Iosif” din Iaşi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Seminarul din Iaşi ca instituţie, personal şi clădire a cunoscut infl uenţa vremuri-
lor prin care a trecut şi care au determinat evoluţia sa până în ziua de astăzi. 
Studiul pr. Emil Dumea „Clădirile Seminarului Sfântul Iosif din Iaşi” ilustrează 
succint evoluţia spaţială şi arhitecturală a clădirilor Seminarului în anii ce au ur-
mat redeschiderii sale în 1956, opoziţia autorităţilor comuniste la renovările ce se 
arătau din ce în ce mai necesare, eforturile depuse de pr. rectori Petru Gherghel, 
Eduard Sechel, Eduard Ferenţ, Ioan Robu, Alois Fechet, Aurel Percă, Alois Bulai, 
Wilhelm Dancă la construcţiile şi inovările ultimelor decenii, generozitatea bine-
făcătorilor, importanţa continuu acordată Seminarului, inima Diecezei. Acest an-
samblu de factori a făcut posibil acest ceas aniversar în noua şi frumoasa clădire a 
Seminarului.

FILE DE ARHIVĂ

Ştefan LUPU
Seminarul Diecezan din Iaşi: Continuitate în tradiţie şi înnoire creatoare  . . . . 97

Istoria de 120 de ani a Seminarului din Iaşi încorporează parţial sau total istoria 
oamenilor pe care i-a avut alături, fi e ca profesori, fi e ca studenţi, vieţile rectorilor 
şi ale episcopilor ce l-au condus, existenţa şi evoluţia programelor formative, di-
dactice şi spirituale, ce i-au călăuzit absolvenţii. Propunând această viziune de 
ansamblu, studiul pr. Ştefan Lupu prezintă cu maximum de exactitate şi meticu-
lozitate numele tuturor studenţilor şi profesorilor pe care i-a găzduit Seminarul, 
înnoirea creatoare a programelor analitice de formare fi lozofi co-teologică, schim-
bările ce au survenit în structura sistemului de formare pastoral-spirituală şi con-
ţinutul tezaurului primit de la generaţiile anterioare şi care a fost valorifi cat în 
continuare. Deşi prezintă un pronunţat caracter ştiinţifi co-istoric, studiul de faţă 
posedă o deschidere concretă spre prezent, văzut aici ca moştenitorul unei tradiţii 
bogate şi vii, suport real în faţa provocărilor viitorului.

RECENZII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
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PS Petru GHERGHEL
A blessed time of refl ection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

History is a gift from God and the concrete sign that he does not leave the people, 
but protects them remaining near by. On the background of this faith conviction, 
the article of Msgr. Petru Gherghel makes a succinct introduction in the theme of 
the festive meeting which occasioned the publishing of the 18th number of Dialog 
teologic, reminding respectfully of the providential interventions of the bishop 
Nicolae Iosif Camilli in the opening of the Seminary 1886, and of the ordinarius 
substitutus Petru Pleşca in its reopening in 1956. In the activities of these pastors, 
also, even in the approval for the reopening of the Seminary, signed by the com-
munist Emil Botnăraş, in the sufferings of the bishops, professors and seminari-
ans during the communist regime, Msgr. Petru Gherghel sees the mysterious achi-
evement of God, who led the Seminary in the resurrection’s logic, initiated in his 
Son, the Great Priest of our faith: per crucem ad lucem. Finally, the roman-catho-
lic bishop of Iasi thanks every person who made possible this celebratory time in 
the Seminary from Iaşi, reminding also the spiritual protectors, Holy Mary, Saint 
Joseph, the patron of the Seminary, Saint Therese of Lisieux, the second patron.

COMMUNICATIONS

Alois MORARU
The diocesan Seminary „Saint Joseph” from Iaşi. 
From its foundation until 1949  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

The Seminary’s foundation and life were depending on a lot church legislative, 
economical, social and political factors. Starting from this fact, the study of Alois 
Moraru opens through a succinct presentation of the magisterial norms concer-
ning the clergy forming, from the Pope Anaclet to the Pope Benedict the XVIth, 
from the Council of Niceea until the second Council of Vatican. After this intro-
ductory framework, the author exposes the most important initiatives of the mis-
sionary Fathers, Jesuits, Franciscans, and of the Bishops from Moldova concer-
ning the foundation of a seminary. These initiatives anticipated the foundation of 
the Seminary from Iaşi, at 29 September 1886, by the Bishop Nicolae Iosif Camilli. 
Further, the author points out, in an animated and coloured way, the main aspects 
of the beginning history of the Seminary, such as the rules of the seminary, the 
events which marked the fi rst decades, the diffi culties of the fi rst years, the interven-
tions of the bishops in supporting the Seminary. Through the Law for Reform of 
the education in Romania from 3 august 1948, the Seminary was forced to interrupt 
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its activity. The article does not stick on this sad event from the life of the Semi-
nary, but reminds of the reopening of the Seminary and its activity until today.

Anton DESPINESCU
50 year from the reopening of the diocesan Seminary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

The 120 years history of the Seminary from Iaşi includes both a lot of jubilees, 
holidays and sad events, whose witness and host was our seminary. The study of 
Anton Despinescu about the 50 years jubilee from the reopening of the Seminary 
opens with the evocation of another jubilee: the 10 years celebration from the 
opening of the Seminary (29 September 1896). Contrasting with the fi rst part of 
the article, further the author reminds of the sad events which preceded the tem-
porary closing of the Seminary, of the repression activity of the communist regime. 
Only the Seminary from Alba-Iulia obtained the approval from the communist 
Government. The author reminds of the „exile” years at Alba-Iulia, underlinig 
then the important part of Msgr. Petru Pleşca in reobtaining the seminary buil-
ding from Iaşi and in its reopening. Eventually, the author brings thankfull a 
hymne to God , for the “the Seminary of the providence” – this is the name given 
to the Seminary from Iaşi – which, in spite of all the diffi culties and hostilities of 
the time, continued and continues in offering the Church and the world new mes-
sengers of the peace.

Msgr. Aurel PERCĂ
The moral theology between new and old  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

From the beginning of the second half of the XXth century, the situation of the 
moral theology is characterized by the gradual giving up of the casuistry, which 
rose in the posttridentin period, which had dominated for more than three centu-
ries and which now can not deal with the conceptual and social changes which 
appeared in this period. The Church needed a reform and achieved it through the 
second Council of Vatican, which in Gaudium et spes, Lumen Gentium, and Dei 
Verbum initiates a new model of moral theology. The study of Msgr. Aurel Percă 
points out the necessity of passing from old to new, the defi ciencies of the old model 
of moral theology, the new breathing brought by the second Council of Vatican, 
the moral theology during the second Council of Vatican and its further develop-
ment, the specifi c aspects of the new model of moral theology, and, fi nally, the si-
tuation of teaching and receiving the two models of moral theology. Now, at 40 
years after the second Council of Vatican, the author remarks the steps made by 
the moral theology, able to answer the questions of the contemporary people.

Andrei BREZIANU
From Alba-Iulia to Iaşi – 1956 – a reminder   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

After an interdiction of 4 years, the Department of Cults authorised in 1952 the 
reopening of a catholic Seminary at Alba-Iulia. The seminarists of the Diocese of 
Iaşi continued their studies in this seminary, until they returned to Iaşi. In his 
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confession, Andrei Brezianu reminds, full of affection and longing, however with 
accuracy and historical credit, of the faces of his mates and his superiors in that 
hard years under communism, the hospitable atmosphere in the seminary from 
Alba –Iulia, an the joy of returning to the Seminary from Iaşi, Alma Mater for 
many generations of priests, the hard conditions of the beginning, the contribu-
tions of the rectors, professors and students for the rebirth of the Seminary. The 
conviction which opens, crosses and fi nishes the article of Andrei Brezianu is that 
the time of diffi culties was for the Seminary from Iaşi a blessed time, and only 
thank to the sacrifi ces from the past can be explained the later existence and the 
image of the Seminary, how we can see today.

Anton DESPINESCU
Nicolae Iosif Camilli and Mihai Robu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

The life of the diocese and of the seminary from Iaşi was marked by the faith 
model and fertile activity of the Bishops who led them. The study of Anton 
Despinescu makes an historical incursion in the biography of the Bishops Nicolae 
Iosif Camili and of Mihai Robu. Nicolae Iosif Camilli (1884-1894; 1904-1915), the 
fi rst Bishop of the Diocese of Iaşi, through his pastoral activity and his writings – 
Acta Camilliana, contributed to the spiritual edifi cation of the people entrusted to 
him in the hard time of the beginning of our diocese. Mihai Robu was the fi rst 
indigenous Bishop (1925-1944) of the Diocese of Iaşi. The people who knew Msgr. 
Mihai Robu characterized him as a saint, poor, popular and gentle pastor. The 
Diocese of Iaşi has a deep esteem for these illustrious Bishops, opener of the ways 
and faith examples for the ones who succeeded on the Bishop’s chair from Iaşi.

Dănuţ DOBOŞ
Marcu Glaser and Rafael Friedrich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

The history of the Seminary from Iaşi is the result of many personalities’ work. 
The study of dr. Dănuţ Doboş stops upon the illustrious fi gures of the Bishop 
Marcu Glaser and of Rafael Friedrich, choice justifi ed by their statute of martyrs 
of the Catholic Church from Moldova. Sketching the two biographies, the author 
underlines the aspects which turn the two personalities into models of affection to 
the Catholic faith and to the Holy See, in the hard period of the fi rst decades under 
communism: the fruitful activity of the two martyrs, their courage and determi-
nation in front of the communist oppression, their martyrdom which crowned a 
life with the Christ. These two personalities remain in the history of the Catholi-
cism from Moldova and of the Seminary from Iaşi as models of integrity and cour-
age in front of the communist oppression.

Wilhelm DANCĂ
Francisc Xaveriu Habeni and Anton Trifaş  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

The anniversary of 120 years from the opening of the Seminary from Iaşi and of 
50 years from its reopening was not complete without paying homage to the rec-
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tors who were in function in those moments, Francisc Xaveriu Habeni, rector at 
29 September 1886, and Anton Trifaş, rector at 26 November 1956. The study of 
pr. Wilhelm Dancă, the present rector of the Seminary, points out the church and 
social context in which grew up the two emblematic personalities, the problems 
they confronted and their zeal in contributing at the opening of the seminary, both 
their good practical and pedagogical orientation, their care for the moral and spir-
itual profi le of the candidates for the Priesthood. These two exemplary rectors 
anticipated and animated through their model a series of rectors, worthy of their 
precursors.

Emil DUMEA
The buildings of the Seminary Saint Joseph from Iaşi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

The Seminary from Iaşi as institution, group of people and building has lived the 
infl uence of the time when it developed, time which determined its evolution until 
today. The article of Emil Dumea “The buildings of the seminary Saint Joseph 
from Iaşi” exposes succinct the evolution of the spaces and of the architecture of 
the Seminary after its reopening in 1956, the opposition of the communist regime, 
the building renovation, which appeared more and more necessary, the contribu-
tion of the rectors Petru Gherghel, Eduard Sechel, Eduard Ferenţ, Ioan Robu, 
Alois Fechet, Aurel Percă, Alois Bulai, Wilhelm Dancă to the building and renova-
tion of the seminary in the latest decades, the generosity of the benefactors, the 
importance given to the seminary, the heart of the diocese. This assembly of fac-
tors made possible this anniversary time in the new and beautiful building of the 
Seminary Saint Joseph from Iaşi.

ARHIVE FILES
Ştefan LUPU
The diocesan Seminary from Iaşi: continuity in tradition and creator renewal   97

The 120 years history of the seminary from Iaşi incorporates partially or totally 
the history of people who remained near it, both professors and students, the life 
of rectors and bishops who led it, the existence and the evolution of the formative, 
educational and spiritual program, which directed its graduates. Proposing this 
general view, the study of Ştefan Lupu presents with maximum of accuracy and 
meticulousness the names of all the students and professors who were in the Se-
minary from Iaşi, the evolution of the analytical program of philosophical-theolo-
gical forming, the changes which appeared in the structure of the pastoral-spiritual 
forming system, the aspects of the human-cultural curriculum of the seminarians, 
the relations between Seminary and State and, fi nally, some perspective for the 
future. Even if this study has an obvious scientifi c-historical characteristic, it pre-
sents a concrete opening towards the present time, that is described as the inheri-
tor of a rich and living tradition, the real support for the future perspectives. 
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EDITORIAL

UN POPAS BINECUVÂNTAT

P.S. Petru GHERGHEL,
Episcop de Iaşi

Istoria este un dar al lui Dumnezeu, iar timpul pe care l-am primit intră 
în planul său veşnic, prin care însoţeşte cu iubirea sa toate făpturile, mai 
ales omul, capodopera mâinilor sale.

În acest plan intră şi istoria creştinilor şi, ca să ajung la noi, istoria Bi-
sericii noastre locale, istoria Seminarului. Toate împlinirile, toate încercă-
rile, suferinţele, dar şi bucuriile, s-au înscris în acest program divin care a 
îmbrăcat haina noastră, haina timpului, o dată cu darul creaţiei, dar, mai 
ales, cu darul mântuirii şi al întrupării, când Cuvântul cel veşnic al Tatălui 
s-a făcut om şi a locuit între noi (cf. In 1,14).

Cele două mii de ani de creştinism, sutele de ani ale istoriei Bisericii 
noastre locale se înscriu în lucrarea minunată a providenţei şi reprezintă 
un semn al bunăvoinţei lui Dumnezeu faţă de noi.

Oameni fi ind, poate nu înţelegem mereu această dovadă a milostivirii şi 
condescendenţei divine, ea însă, văzută în timp, devine vizibilă şi demon-
strează că nimic nu este întâmplător, ci urmează un parcurs de creştere şi 
dezvoltare sub ochii grijulii ai lui Dumnezeu.

Celebrăm două evenimente despre care toţi am auzit: înfi inţarea de către 
episcopul N.I. Camilli a Seminarului „Sfântul Iosif” din Iaşi acum 120 de 
ani şi 50 de ani de la redeschiderea Seminarului Mare Diecezan „Sfântul 
Iosif” în Iaşi, pe Copou, în fosta clădire ce-i adăpostea înainte de război pe 
elevii şi studenţii seminarişti ai Episcopiei de Iaşi. Două evenimente ce fac 
parte din viaţa Bisericii noastre locale şi care reprezintă două momente 
cruciale pentru formarea clerului indigen.

Îmi permit să spun că numai providenţa a dispus să avem doi păstori, 
doi episcopi care să răspundă la inspiraţiile Duhului Sfânt şi să devină instru-
mente fi dele ale Marelui Preot pentru împlinirea mandatului de evanghe-
lizare pe aceste binecuvântate meleaguri ale Moldovei şi Bucovinei. În am-
bele cazuri s-a verifi cat curajul şi zelul păstorilor pentru turma încredinţată 
grijii lor pastorale. Preocuparea episcopului N.I. Camilli şi a Preasfi nţitului 
Petru Pleşca, pe atunci ordinariu substitut, de a deschide şi de a redeschide 
porţile Seminarului din Iaşi a fost nu numai exemplară, dar, într-un fel, 
legendară. Istoricii şi experţii care prezintă referatele lor demonstrează 
acest lucru.
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Cât mă priveşte pe mine, după exprimarea bucuriei trăirii unei astfel de 
aniversări, după salutul obişnuit îndreptat spre toţi invitaţii şi participanţii 
la acest simpozion, doresc să fac câteva remarci cu privire la redeschiderea 
Seminarului de pe Copou chiar în timpul celei mai teribile dictaturi, când 
atâţia preoţi se afl au în închisori şi când curajul de a te prezenta credincios 
sau aspirant la preoţie era aproape un delict.

În anul 1956, cu câteva săptămâni de întârziere de la programul obişnuit 
pentru începerea şcolii, studenţii şi elevii şcolii de cantori din Moldova, ce 
urmau cursurile la Alba-Iulia, s-au întors în vechea clădire a Seminarului 
din Copou şi au început drumul de pregătire spre sfânta Preoţie.

Am avut de multe ori ocazia să aud cum mons. Petru Pleşca, ordinariu 
substitut de Iaşi, provicar al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, 
ne vorbea despre momentul providenţial ce s-a ivit pentru mutarea secţiei 
române a Seminarului „Sfântul Iosif” de la Alba-Iulia în fostul sediu o dată 
cu întâlnirea şi cu decizia unui ucrainean, Emil Botnăraş (Bodnarenko), 
fi u al meleagurilor bucovinene (înmormântat, de altfel, cu ceremonial bi-
sericesc lângă biserica din Jaslovăţ, com. Milişăuţi).

Cel puţin o dată pe an, monseniorul, mai târziu episcopul Petru Pleşca 
trecea pe la mormântul acestui om politic – de unii controversat şi con-
damnat – pentru o scurtă rugăciune şi o pioasă pomenire. Noi înşine, care 
ştiam de acest lucru, am trecut de atâtea ori pe la mormântul lui să aprin-
dem o lumânare şi să facem o rugăciune de recunoştinţă.

Nu e de mirare ca Dumnezeu să se folosească de astfel de persoane, 
chiar din aparatul politic al unui dictator, care să decidă un act menit să se 
înscrie în planul voit şi urmărit de Dumnezeu. Şi câte alte asemenea mo-
mente nu cunoaşte istoria! Îmi permit să fac o referire biblică la Cirus, 
împăratul perşilor, care a dispus întoarcerea poporului ales din exil spre 
Ţara Sfântă şi Ierusalim.

Întoarcerea în casa noastră cu 50 de ani în urmă a fost un moment istoric. 
Şi atâtea alte haruri, bucurii, împliniri, serii de elevi şi studenţi, un impre-
sionant număr de preoţi pentru acele zile grele ale dictaturii şi pentru vii-
torul Bisericii noastre locale.

Nu trebuie şi nu putem să uităm nici greutăţile, nici suferinţele, nici 
jertfele, crucile episcopilor, superiorilor, profesorilor şi ale studenţilor, care 
nu au lipsit şi nu au fost puţine, care însă au pecetluit drumul de jertfă al 
unei noi creşteri şi al renaşterii materiale şi spirituale a Bisericii noastre 
locale.

Am putea oare să uităm că n-am fi  avut învierea Domnului dacă nu ar fi  
fost drumul lung spre Ierusalim şi Calvarul Mântuitorului întrupat, Fiul 
lui Dumnezeu făcut om?



13EDITORIAL: UN POPAS BINECUVÂNTAT

Cei 120 sau 50 de ani de istorie poate nu ni se par aşa de mulţi în com-
paraţie cu miile anilor de istorie. Totuşi, aceşti ani ne obligă să recunoaş-
tem un adevăr confortant: Dumnezeu cel milostiv ni i-a oferit, Dumnezeu, 
cu providenţa sa, ne-a însoţit, Dumnezeu ne-a umplut cu daruri şi cu bine-
cuvântări.

Mulţumesc tuturor participanţilor la acest simpozion dedicat unui mo-
ment important din istoria Bisericii noastre locale: vă preţuim că v-aţi fă-
cut timp să prăznuiţi cu noi milostivirea lui Dumnezeu şi că vă dispuneţi 
să continuaţi cu noi istoria şi munca de răspândire a evangheliei în lumea 
de azi prin împlinirea planului lui Dumnezeu, Domnul istoriei, avându-l 
înaintea noastră pe Marele nostru Preot şi simţindu-l în sufl et pe Duhul 
Sfânt, inspiratorul şi luminătorul drumului nostru de credinţă.

Trebuie să recunoaştem că am avut mereu în Seminar nişte ocrotitori 
puternici – pe sfânta Maria, Maica preoţilor, pe sfântul Iosif, purtătorul de 
grijă, şi pe mica Tereză.

Cu bucuria acestui popas în sufl et, în casă şi în dieceză, şi cu noi speranţe 
pentru următorii ani, vă spun tuturor, profesori, studenţi, binefăcători şi 
oaspeţi: Deo gratias! Înaintaţi cu curaj în larg!



COMUNCĂRI

SEMINARUL DIECEZAN „SFÂNTUL IOSIF” DIN IAŞI
De la înfi inţare până în anul 1948

Pr. Alois MORARU,
Parohia „Fericitul Ieremia”, Roman

De la an la an se vorbeşte şi se scrie din ce în ce mai mult despre Semi-
narul diecezan „Sfântul Iosif” din Iaşi, care la 29 septembrie 2006 a come-
morat 120 ani de la inaugurare. Acest fapt ni se pare fi resc, deoarece Semi-
narul, fi ind inima diecezei, pulsează necontenit şi antrenează toate mădularele 
eparhiei pentru a-i evidenţia poziţia strategică pe care o ocupă. 

Câteva norme magisteriale privind formarea seminariştilor

Întemeind Biserica, Domnul nostru Isus Cristos a voit ca ea să fi e răs-
pândită prin munca apostolilor şi a succesorilor lor. Ei nu s-au mulţumit să 
transmită evanghelia numai unei anumite categorii sociale sau numai 
anumitor popoare, ci s-au îndreptat către toate naţiunile. Singuri însă nu 
puteau face faţă acestei munci de evanghelizare a întregului pământ, de 
aceea, şi-au ales numeroşi discipoli pe care i-au pregătit şi consacrat drept 
preoţi ai lui Cristos. Este fi resc să ne întrebăm: De ce preoţii trebuie să se 
formeze aşa de mult? Este necesar ca un preot să studieze mai mult decât 
ceilalţi oameni? Pentru ce preotul trebuie să fi e cel puţin la nivelul cultural 
al credincioşilor? Preotul trebuie să aibă o cultură generală foarte solidă, 
trebuie să cunoască preocupările, difi cultăţile şi idealurile lumii contempo-
rane, trebuie să fi e „în pas cu lumea”. Dacă preotul nu dispune de un nivel 
intelectual destul de ridicat, nu va putea face faţă cerinţelor enoriaşilor. 
Mai mult, nu-i va putea înţelege pe oameni şi nici el nu va fi  înţeles, sau 
poate nici nu va fi  ascultat. Având însă o pregătire intelectuală sufi cientă, 
preotul va putea să intre în dialog cu toţi, atât cu cei simpli, cât şi cu cei 
învăţaţi, întrucât numai astfel va putea să-i cunoască pe cei din jur şi să le 
expună adevărurile credinţei potrivit cerinţelor şi pretenţiilor lor, potrivit 
„culturii” lumii contemporane.

În contextul extinderii Bisericii şi nevoii crescânde de slujitori, încă din 
primele secole unii episcopi au adunat pe lângă reşedinţele lor tineri pen-
tru a-i forma în vederea hirotonirii sacerdotale. Pentru o pregătire efi cace 
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a celor ce voiau să devină preoţi, de la Papa Anaclet (76-88) până la Papa 
Benedict al XVI-lea, aproape toţi suveranii pontifi  au dat recomandări episco-
pilor şi preoţilor privind formarea umană, spirituală, intelectuală şi pastorală 
a viitorilor clerici, pentru a se putea dedica demn slujirii sacramentelor şi 
cuvântului lui Dumnezeu.

Prima referinţă o găsim în Conciliul din Cezareea (314-316), care men-
ţionează în can. 11 şi 12: să nu fi e hirotoniţi bărbaţi înainte de 30 de ani 
fără a cunoaşte adevărurile credinţei. La rândul său, primul Conciliu ecu-
menic (Niceea, 325) precizează în can. 9: să nu fi e hirotoniţi preoţi cei ce nu 
cunosc sufi cient de bine credinţa proclamată la Botez. Conciliul din 393, de 
la Hippona, şi cel de după patru ani, de la Cartagina, evidenţiază, din nou, 
necesitatea unei bune pregătiri doctrinare a celor ce se pregătesc pentru a 
deveni clerici. Acest aspect a fost accentuat şi la Sinodul de la Seleucia din 
410, în can. 16, de către Papa Inocenţiu I (401-417). Nu sunt lipsite de im-
portanţă nici directivele date de Papa Grigore I (590-604) în privinţa cu-
noaşterii Sfi ntei Scripturi de către cei ce se dedică slujirii preoţeşti. Conci-
liul din Narbonne (627), în can. 11, apelează la erudiţia celor ce sunt admişi 
la Ordinele sacre, iar Conciliul al IV-lea din Toledo (633), în can. 24, a po-
runcit ca aspiranţii la slujirea preoţească să locuiască toţi într-o casă pentru 
a duce o viaţă comunitară, sub ascultarea şi supravegherea unui „instruc-
tor iscusit, care se le fi e călăuză în învăţătură şi virtute”. Urmând această 
dispoziţie, numeroase alte concilii şi sinoade particulare au menţionat 
printre cerinţele admiterii la starea clericală şi pe cele ale unei bune pregă-
tiri biblice şi dogmatice. Ca o punere în practică a dispoziţiilor unui sinod 
din 798 ţinut la Rispoia, însuşi împăratul Carol cel Mare (768-814) a po-
runcit într-o adunare de la Aachen, în 802, ca episcopii să fondeze pe lângă 
reşedinţele lor şcoli pentru viitorii clerici, în care să-i formeze. Pregătirea 
lor era însă foarte sumară din cauza lipsei unor profesori bine instruiţi. O 
situaţie similară o întâlnim şi pe lângă mănăstiri. Aici s-au format şcoli 
atât pentru clerici, cât şi pentru călugări.

În secolul al IX-lea apar primele forme de „seminarii”. Dacă dispoziţiile 
privind viaţa comunitară şi formarea celor ce se pregăteau pentru sfânta 
Preoţie, date de magisteriul Bisericii în secolele IV-VII, aveau un caracter 
particular, din secolul al IX-lea aceste aspecte au avut un caracter de obli-
gativitate, situaţie evidenţiată şi prin dispoziţiile papilor Pascal I (817-824), 
Ioan al VIII-lea (872-882), Honoriu al III-lea (1216-1227), Leon al X-lea 
(1513-1521) etc., dar şi prin documentele unor concilii provinciale sau ecu-
menice: Moguntiense (813), Roma (826, 853, 1078), Paris (829, 1212), 
Compostela (1056), Lateran (1139, 1215), Florenţa (1517) etc.

Conciliul Tridentin (1545-1563) a însemnat un pas important în crista-
lizarea noului tip de seminar. Una dintre directivele trasate de acest conciliu 
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în sesiunea a XXIII-a, din 15 iulie 1563, a fost formarea de seminarii diece-
zane unde să fi e educaţi tinerii ce se pregăteau pentru a deveni preoţi. Ca 
modele au fost propuse colegiul fondat de sfântul Ignaţiu de Loyola şi cel 
englez, ambele din Roma. După aceste modele s-au fondat numeroase se-
minarii: în 1564 - la Roma, Rieti şi Eichstät; în 1565 - la Milano; în 1566 - 
la Orvieto; în 1567 - la Verona, Imola şi Benevento etc. Aceste seminarii 
trebuiau să asigure „formarea ascetică, culturală şi practico-pastorală a 
aspiranţilor la Preoţie într-un ambient închis, sub îngrijirea unor persoane 
demne prin viaţa, cultura umanistică şi religioasă, dar şi prin zelul lor pas-
toral, sub controlul direct al episcopului diecezan”.

Un rol important în formarea clerului indigen l-a avut Sfântul Părinte 
Leon al XIII-lea (1878-1903). În numeroasele sale enciclice şi discursuri a 
scos în evidenţă necesitatea fondării unor seminarii pentru preoţii indi-
geni, în care „trebuie accentuată formarea lor intelectuală, deoarece nu-
mai astfel pot face faţă cerinţelor poporului lui Dumnezeu”. Iată câteva 
precizări din enciclica Ad extremas Orientis oras, emisă la 24 iunie 1893: 

Preotul indigen cunoaşte pe deplin aplecările, caracterul, moravurile, destoinicia, 
istoria, limba poporului său, ceea ce nu le este aşa de uşor preoţilor străini (...) 
Preotul indigen trăieşte şi moare mulţumit în ţara sa, pentru care se jertfeşte 
bucuros: cetăţean între cetăţenii săi, el iubeşte şi este iubit. Dacă aruncăm o 
privire în istoria bisericească, vedem că apostolii lui Isus Cristos, oriunde au 
înălţat crucea, au orânduit acolo un cler indigen. Dintre indigeni ei alegeau 
preoţi, dintre indigeni ei alegeau chiar episcopi. Acesta a fost obiceiul introdus 
şi urmat de către apostoli. Pontifi i romani nu au încetat de a urma exemplul lor 
şi le-au poruncit vizitatorilor apostolici să-şi dea toată silinţa pentru a alege 
clerul dintre indigeni, oriunde comunitatea creştină ar fi  destul de numeroasă. 
Ei bine, ceea ce vedem că s-a făcut cu atâta folos de la începutul Bisericii, noi 
trebuie să păzim cu sfi nţenie.

Strădaniile Papei Leon al XIII-lea nu au fost zadarnice, deoarece în timpul 
Papei Pius al X-lea (1903-1914) s-au înfi inţat numeroase seminarii interdi-
ecezane sau regionale pentru formarea clerului indigen, atât de necesare 
contextului extinderii Bisericii în ţinuturile misionare. Abia acum a înce-
tat formarea clericilor în afara seminariilor.

Papa Benedict al XV-lea (1914-1922), urmând exemplul Papei Benedict 
al XIII-lea (1724-1730) – care în 1725 a fondat o Congregaţie pentru Semi-
narii cu scopul de a da directive asupra metodelor şi conţinuturilor ce tre-
buiau să fi e însuşite de viitorii clerici –, prin Motu proprio „Seminaria cle-
ricorum” din 4 noiembrie 1915, a reorganizat această congregaţie, care acum 
este cunoscută sub denumirea de Congregaţia pentru Educaţia Catolică.

Sfântul Părinte Papa Pius al XI-lea (1922-1939) este unul dintre suve-
ranii pontifi  ce au accentuat tot mai mult „formarea integrală” a celor ce 
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se pregătesc pentru a deveni preoţi. Din cele 80 de scrisori şi discursuri 
adresate seminariştilor şi clericilor putem vedea interesul său „pentru cul-
tura teologică pe care trebuie să o aibă un preot, pentru înlăturarea învă-
ţăturilor greşite, pentru însuşirea unei bune culturi generale profane, pentru 
progresul omenirii” etc. Dintre toate normele date de acest papă, multe nu 
au putut fi  concretizate din cauza contextului politic în care se afl au majo-
ritatea ţărilor catolice. Comunismul din Spania, fascismul din Germania şi 
Italia au sistat proiectele de reformă din seminarii. Totuşi, Papa Pius al 
XII-lea (1939-1958) nu a încetat să emită diferite norme privind încurajarea 
vocaţiilor clericale şi dezvoltarea lor autentică. El a adus în seminarii o 
nouă fi gură a superiorului: se trece de la o formare rigidă la una paternă şi 
informaţională. Pe această linie se vor încadra şi directivele Papei Ioan al 
XXIII-lea (1958-1963), mai ales cele date pentru ţările de misiuni şi pentru 
cele lovite de „fl agelul comunismului”, ţinuturi în care se înfi inţează nu-
meroase seminarii. 

Pentru această perioadă este de o importanţă capitală Conciliul Ecume-
nic al II-lea din Vatican (1962-1965), care a avut un aport substanţial prin 
decretul Optatam totius din 28 octombrie 1965, trasând liniile directoare 
pentru formarea seminariştilor. Potrivit acestui Conciliu seminariile se îm-
part în: seminarii mici şi seminarii mari; seminarii diecezane – care sunt în 
serviciul unei dieceze şi conduse de un episcop – şi interdiecezane sau regio-
nale – în serviciul mai multor dieceze şi conduse de Sfântul Scaun; seminarii 
pentru clerul diecezan şi seminarii pentru clerul regular etc. Toate aceste 
restructurări au fost coordonate de Papa Paul al VI-lea (1963-1978), care a 
dat norme diverse privind punerea în aplicare a documentelor conciliare.

Chiar de la începutul pontifi catului său, Papa Ioan Paul al II-lea (1978-2005) 
nu a neglijat aspectele menţionate mai sus. Mergând pe liniile trasate de 
Conciliul al II-lea din Vatican şi de Papa Paul al VI-lea, el nu a încetat să 
încurajeze vocaţiile din ţinuturile de misiuni sau din cele ce se confruntau 
cu diferite greutăţi politice, insistând asupra formării unor preoţi care să 
se identifi ce tot mai mult cu Cristos. Printre documentele mai importante 
din timpul pontifi catului său se înscrie şi noul Cod de drept canonic din 
1983, care dedică formării clericilor 33 de canoane.

Ca o sinteză a Sinodului episcopilor din 1990, care s-a întrunit pentru a 
analiza situaţia actuală privind formarea preoţilor şi seminariştilor, Papa 
Ioan Paul al II-lea a emis la 25 martie 1992 exortaţia apostolică Pastores 
dabo vobis. Această scrisoare fundamentează întreaga formare a candida-
ţilor la Preoţie pe înţelegerea credinţei, insistând asupra „coordonării pro-
funde care trebuie să existe între diferitele aspecte ale formării umane, 
spirituale, intelectuale şi, în acelaşi timp, asupra fi nalităţii lor specifi ce”.
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Aspectele evidenţiate mai sus sunt doar o parte din tezaurul magisterial 
referitor la formarea integrală a seminariştilor. Dacă în primele secole se 
punea accent doar pe câteva cunoştinţe biblice şi pe o credinţă conformă 
învăţăturii Bisericii, în ultimele secole aria cerinţelor impuse seminariştilor 
s-a lărgit considerabil.

Două precizări

Înainte de a trece la analiza succintă a formelor de seminar de pe teri-
toriul Moldovei, trebuie să precizăm ce se înţelege prin termenul „semi-
nar”. În sens bisericesc, cuvântul este strâns legat de pregătirea spirituală, 
intelectuală, umană şi pastorală a vestitorilor evangheliei, a slujitorilor 
altarului şi ai poporului lui Dumnezeu. Însă în sens laic, mai ales în con-
textul în care s-a aprobat deschiderea Seminarului Catolic de la Săbăoani 
(1860), „seminar” însemna o şcoală din care se putea face o selecţie pentru 
cei care ar fi  dorit să urmeze studiile teologice, adică, vorbind în contextul 
zilelor noastre, ar fi  un seminar liceal ce îi pregăteşte pe tineri în vederea 
urmării cursurilor universitare teologice.

Am subliniat aceste elemente introductive şi principalele directive ma-
gisteriale pentru a putea încadra iniţiativele din Moldova în contextul uni-
versal al formării viitorilor clerici. În continuare vom analiza principalele 
iniţiative şi reuşite ale fondării unor seminarii pentru clerul indigen, insis-
tând asupra demersurilor care au fost necesare deschiderii acestui seminar 
din Iaşi, în ziua de 29 septembrie 1886.

Principalele iniţiative din Moldova 
privind fondarea unor seminarii

După ce, la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul celui următor, s-au 
cristalizat primele forme de organizare teritorială a catolicilor din Moldova, 
în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Moldova – ca, de altfel, întreaga 
Europă orientală – a fost străbătută de un puternic curent misionar pro-
movat de iezuiţi, prin care se intenţiona reorganizarea formelor adminis-
trative locale ale catolicilor de pe acele meleaguri. În acest sens, preotul 
iezuit Stanislau Warszewicz, sprijinit de domnul Moldovei, Petru Şchiopul, 
de sfetnicul Bartolomeo Brutti şi de mitropolitul Sucevei, Gheorghe Movilă, 
cu aprobarea cardinalului Aldobrandini, a iniţiat un plan ce prevedea înfi -
inţarea unei episcopii catolice şi a unui seminar pentru clerul indigen la 
Cotnari. Acest plan nu a fost dus la desăvârşire, deoarece, în 1591, domnul 
Petru Şchiopul a fost înlăturat. Planul fusese însă preconizat de sfetnicul 
Bartolomeo Brutti, care a trimis în acest sens mai multe scrisori, căutând 
susţinători.
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După sosirea în Moldova a misionarilor franciscani conventuali şi înfi -
inţarea Episcopiei Catolice de Bacău (1607), preotul Paul Bonnaci, în 1632, 
propunea următoarele într-o scrisoare adresată Congregaţiei De Propa-
ganda Fide, înfi inţată cu 10 ani în urmă: 

Eu nu văd o altă cale pentru a-i readuce pe aceşti oameni la credinţă şi pentru 
a o păstra, decât să fi e făcuţi preoţi dintre ei înşişi, care să stea mereu cu ei (...) 
După ce am cutreierat toată Ţara Moldovei mi se pare că Suceava este locul cel 
mai bun, fi ind acolo o cetate puternică, pentru a întemeia un seminar de doi-
sprezece tineri, atât din secuime cât şi din Moldova, care să fi e crescuţi sub 
disciplina unui episcop italian; aceştia ar sluji apoi ca preoţi atât în secuime cât 
şi în Moldova şi astfel ar fi  preoţi destui şi ar lucra pe întrecute (...) Nobilimea 
din ţară mi-a şi vorbit şi m-a rugat să înjgheb şcoala, pentru a-şi da acolo fi ii, ca 
să înveţe limba latină (...) Mi se pare foarte necesar de a cheltui de dragul lui 
Dumnezeu spre a face acest seminar, astfel ca tinerii... să crească sub o bună 
disciplină şi sub conducerea bună a unuia care să cunoască felul lor de a fi  şi să 
ajungă astfel a fi  pătrunşi de ascultare călugărească şi să capete, cel puţin în 
parte, dacă nu întru totul, felul de a fi  italian. 

Şi această propunere a rămas fără nici o concretizare practică, din cauza 
nu numai a contextului politic, ci şi a situaţiei economice precare a catoli-
cilor din Moldova, care nu permitea construirea şi întreţinerea unui seminar.

O altă iniţiativă a apărut după 10 ani. În noiembrie 1642, la Cotnari, s-a 
întrunit un mini-sinod diecezan al franciscanilor conventuali sub conducerea 
prelatului Bartolomeo Basseti, viceprefect al Misiunii din Moldova şi vicar 
general al Episcopiei de Bacău. Împreună cu părintele Simeon Appolini şi 
cu ceilalţi preoţi care lucrau în Moldova, au elaborat un plan prin care in-
tenţionau să ceară învoire de la Sfântul Scaun pentru a putea înfi inţa un 
Seminar la Iaşi. Ştim că acest plan a fost prezentat personal de prelatul 
Bartolomeo Basseti Congregaţiei De Propaganda Fide, în şedinţa din 19 ia-
nuarie 1644, în faţa cardinalului Pamfi li, secretarul Congregaţiei. Pentru 
clarifi carea situaţiei a fost trimis în Moldova episcopul Marcu Bandini, 
care urma să prezinte Congregaţiei observaţiile din această vizită. În drum 
spre Moldova prelatul Basseti a murit, iar episcopul Bandini († 1650) a întâm-
pinat numeroase difi cultăţi, ceea ce a făcut ca observaţiile sale să nu cores-
pundă cu dorinţa mini-sinodului, şi astfel, planul să nu fi e concretizat.

Întrucât dorinţa misionarilor de a deschide un seminar în Moldova a 
rămas fără nici un rezultat, aceştia au ales tineri din familiile catolice mol-
dave, dornici de a deveni preoţi, şi i-au trimis în seminariile Congregaţiei 
De Propaganda Fide din Italia pentru a se forma. Printre tinerii ce s-au 
format în Italia şi au venit în Moldova ca preoţi pot fi  amintiţi: Ioan Bote-
zătorul Bărcuţă, Valentin Bărcuţă – frate cu Ioan Botezătorul Bărcuţă –, 
Dominic Capră şi Petru Wolff - din Cotnari etc. Un raport anonim despre 
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situaţia bisericilor catolice din Moldova, scris în anul 1687, ne arată printre 
preoţii pribegi din Polonia pe unul numit Iacob Capră, originar din Baia. 
Din Baia mai sunt menţionaţi şi trei preoţi ce poartă numele Grossul: 
Gheorghe, Grigore şi Petru, precum şi unul cu numele Ioachim Wolff. 
Chiar şi la începutul secolului al XIX-lea au mai fost trimişi tineri din Mol-
dova pentru a studia în seminariile din Roma. În timpul prefectului apos-
tolic Carol Magni (1832-1838) au fost trimişi la studii doi tineri din Săbă-
oani – Francisc Cagno şi Carol Andro – şi unul din Iaşi – Ioan-Eugen 
Zapolski. Nici această metodă de a trimite tineri la studii în străinătate nu 
s-a dovedit efi cientă, deoarece tinerii recrutaţi erau din familii înstărite şi 
viitorii preoţi, ori de câte ori erau nesatisfăcuţi sau întâmpinau greutăţi, 
părăseau Moldova şi se refugiau în Polonia sau Transilvania. Deci munca 
pastorală revenea şi pe mai departe misionarilor franciscani şi iezuiţi.

La mijlocul secolului al XIX-lea problema misionarismului şi a clerului 
indigen devenise foarte acută. Numărul din ce în ce mai mare al catolicilor 
cerea un număr din ce în ce mai mare de preoţi. Misionarii erau de mult 
insufi cienţi pentru a face faţă numărului crescând de comunităţi ce trebuiau 
să fi e deservite. Italia se confrunta şi ea cu numeroase greutăţi politice, ceea 
ce făcea ca numărul misionarilor italieni să scadă şi să crească proporţional 
numărul misionarilor unguri. La acestea se mai adăuga faptul că nu pu-
teau cunoaşte bine limba română, ceea ce le îngreuna activitatea pastorală.

Aceste probleme l-au frământat mult şi pe episcopul vizitator apostolic 
Paul Sardi (1843-1848), care a încercat să rezolve defi cienţele sesizate. În 
acelaşi timp, Congregaţia De Propaganda Fide cerea „exploatarea elemen-
telor locale şi formarea unui cler indigen”. Cu ajutoarele băneşti primite 
de la Operele Pontifi cale din Lyon, în anul 1845, episcopul Sardi reuşeşte 
să deschidă Micul Seminar pentru seminariştii indigeni. La început avea 
şase tineri pe care îi întreţinea din fondurile personale. Pentru local a folosit 
clădirea de lângă reşedinţa Misiunii, în care funcţionase cea mai veche 
şcoală populară din Iaşi, încă din anul 1817. Relatarea misionară din anul 
1817 a prefectului misiunii, preotul Iosif Bonaventura Berardi, consem-
nează că aici era şcoala parohiei, unde „se preda gratuit elevilor în limba 
română, maghiară şi germană. Elevii catolici şi chiar ortodocşi învăţau aici 
scrierea şi cititul”. Episcopul Sardi voia să înfi inţeze şi o şcoală superioară 
din care să poată recruta tineri pentru studii teologice. Episcopul a luat 
această iniţiativă fără a face multă publicitate în Moldova, pentru a nu trezi 
bănuială în rândul confraţilor săi misionari şi pentru ca intenţia lui să nu 
fi e interpretată greşit. Dintre elevii acestui seminar, în vara anului 1846, 
episcopul Sardi i-a trimis pentru studii superioare la Roma pe Gheorghe 
Bauer, originar din Cluj şi stabilit la Iaşi, şi pe Samuil Cadar, originar tot 
din Cluj, iar în 1847, şi pe fratele lui Gheorghe Bauer. Dintre aceştia a 
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ajuns preot doar unul. În anul 1847 Micul Seminar avea 12 seminarişti. 
Pentru a-i forma, episcopul Sardi l-a adus special din Galiţia pe preotul 
iezuit Dionisie Zachaczewski. Acest seminar şi-a încetat activitatea în anul 
1848, o dată cu moartea fondatorului, episcopul Paul Sardi († 19 noiembrie).

O altă iniţiativă de proporţii a fost şi cea din octombrie 1858. Iniţiativele 
episcopului Sardi au fost preluate şi continuate de episcopul Antonio De 
Stefano (1848-1859). Acesta era prieten apropiat al lui Mihail Kogălniceanu 
(1817-1892). Sub infl uenţa episcopului, programul Partidului Unionist 
prevedea la punctul 25 „organizarea clerului catolic cu toate instituţiile 
necesare”. La 14 august 1860, Mihail Kogălniceanu, care era ministrul 
Cultelor, aducea la cunoştinţa Misiunii Catolice din Moldova că „dorinţa 
guvernului este ca Seminarul Catolic să se înfi inţeze în satul Săbăoani”. 
Tratativele ulterioare au convenit ca locul pentru deschiderea Seminarului 
să nu fi e satul Săbăoani, ci oraşul Iaşi. În acest scop, Camera Electivă acordă 
un ajutor pentru organizarea unui început de Seminar catolic. Dintr-o scri-
soare adresată episcopului catolic din Iaşi, la 12 octombrie 1860, reiese ca 
Seminarul catolic să fi e deschis la Iaşi pe lângă Seminarul ortodox, deoarece 
ambele trebuiau să urmărească acelaşi scop: naţionalizarea clerului. La 15 oc-
tombrie acelaşi an, „Ministeriul Cultelor şi alu Instrucţiunei Publice din 
Moldova” cerea „locţiitorului episcopului din Iaşi” să aştepte „soluţionarea 
deschiderii Seminarului până la întrunirea ministerului, unde se va înainta 
spre aprobare proiectul, programul şi statutul necesar organizării Semina-
rului”. La 17 octombrie 1860, delegatul episcopului din Iaşi în vederea so-
luţionării organizării Seminarului, preotul Eugen Zapolski, îi scria minis-
trului Cultelor că scopul Seminarului trebuie să fi e pregătirea de elemente 
necesare pentru clerul catolic din Moldova, iar locul cel mai potrivit pentru 
localul Seminarului ar fi  pe lângă reşedinţa episcopului, ca să-l poată su-
praveghea.

După mai multe schimburi de scrisori, cu aprobarea Ministerului Cultelor 
şi al Instrucţiunii Publice, Misiunea Catolică din Moldova a întocmit un 
Proiect de Regulament pentru acest Seminar. Acest proiect a dat naştere la 
vii discuţii şi controverse, pentru că multe dintre punctele sale nu conve-
neau practicii multiseculare a Bisericii Catolice. Cu toate acestea, înainte 
de a demisiona din funcţia de director al Departamentului Cultelor din 
cadrul ministerului menţionat mai sus, V. A. Urechia s-a străduit să favo-
rizeze organizarea Seminarului Catolic din Iaşi, alocând în 1860 suma de 
12.000 lei în acest sens. Revenind la conducerea Departamentului în 1864, 
V. A. Urechia a repus în discuţie problema Seminarului catolic.

După numeroase demersuri, la 16 octombrie 1864, apare în Monitorul 
Ofi cial decretul domnesc semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza 
(1859-1866) pentru „înfi inţarea unui Seminar în România de peste Milcov”, 
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iar la 20 octombrie acelaşi an apare şi „Regulamentul Seminarului Catolicu 
din România de preste Milcov”, aprobat prin decretul domnesc nr. 1400, 
semnat de ministrul Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunii Publice, N. Creţu-
lescu. Acest regulament a fost tradus în limba latină şi înaintat Congrega-
ţiei De Propaganda Fide la 23 decembrie 1864. Regulamentul Seminarului 
a fost conceput diferit faţă de Proiectul de Regulament pe care-l înaintase 
Misiunea Catolică în 1860, fi ind introduse numeroase afi rmaţii ce nu au 
putut fi  aprobate de autoritatea eclezială competentă, ca, de exemplu: re-
cunoaşterea numirii unui preot, interzicerea colectării de bani pentru în-
treţinerea clerului, limitarea numărului de candidaţi ce voiau să se înscrie 
în seminar, problemele Seminarului trebuiau să fi e rezolvate de Ministerul 
Instrucţiunii Publice etc.

Ministrul V. A. Urechia a insistat şi pentru închirierea clădirilor de pe 
strada Colonel Langa, unde urma să se deschidă Seminarul Catolic din 
Iaşi. Aceste intervenţii au stârnit multe opoziţii din partea mai multor fo-
ruri, cu toate că guvernul se arăta favorabil catolicilor pentru a-i scoate de 
sub protectoratul Austriei. Aceste probleme, însoţite de opoziţia categorică 
a Congregaţiei De Propaganda Fide de a accepta regulamentul de funcţio-
nare a Seminarului, deoarece Statul voia să se amestece în chestiunile ca-
nonice ale Bisericii, au făcut ca tratativele enumerate mai sus să nu fi e 
soluţionate şi concretizate. În urma acestor discordanţe dintre Biserică şi 
Guvern, problema deschiderii Seminarului decretată de Guvern a rămas defi -
nitiv abandonată şi, nu după mult timp, a avut loc abdicarea domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza (23 februarie 1866), care semnase actul de înfi inţare.

În aşteptarea limpezirii discuţiilor cu Guvernul român privind deschi-
derea Seminarului, episcopul Iosif Salandari (1864-1873) l-a chemat la Iaşi 
pe părintele Dominic Bartozzetti, ca să conducă Seminarul în cazul în care 
s-ar fi  deschis. La 18 martie 1869, prelatul C. Barnatisi, prefectul Congre-
gaţiei De Propaganda Fide, îi scria episcopului din Iaşi, Iosif Salandari, că 
atitudinea pe care a luat-o refuzând deschiderea unui Seminar decretat de 
guvern a fost foarte bună. După ce a luat parte la lucrările Conciliului I din 
Vatican, episcopul Salandari a insistat din nou pentru obţinerea aprobării 
deschiderii unui Seminar pentru clericii indigeni. Însă nici de această dată 
nu s-a primit avizul favorabil.

Toate aceste iniţiative nu au fost de lungă durată. Ele au fost doar la 
nivel teoretic sau, atunci când începeau să se concretizeze practic, din lipsa 
unui personal califi cat sau din lipsa bunurilor materiale, nu puteau fi  du-
rabile. Abia după înfi inţarea unei episcopii autonome s-a putut cristaliza şi 
proiectul unui Seminar diecezan de care era aşa de mare nevoie, deoarece 
misionarii nu mai puteau face faţă numărului crescând al catolicilor din 
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Moldova şi necesitatea unui cler indigen era evidentă pentru o pastoraţie 
în spiritul directivelor Bisericii.

Înfi inţarea Seminarului Diecezan „Sfântul Iosif” din Iaşi

Înainte de a trece la analiza propriu-zisă a demersurilor ce au favorizat 
deschiderea Seminarului diecezan, credem că sunt binevenite câteva date 
despre contextul social şi cultural al catolicilor din Moldova. Pe fondul re-
voluţiei social-economice ce a bântuit întreaga ţară în secolul al XIX-lea s-au 
putut sesiza importante mutaţii pe plan social, deoarece populaţia Moldo-
vei se afl a într-o continuă mişcare. Amintim aici doar creşterea demografi că 
ce a caracterizat sfârşitul secolului trecut şi faptul că majoritatea popula-
ţiei trăia la sate (peste 80%). În ciuda revoluţiei industriale, ţărănimea a 
continuat să reprezinte clasa socială cea mai însemnată din societate. În 
această categorie socială se încadrau majoritatea catolicilor din Moldova la 
sfârşitul secolului al XIX-lea. În Misiunea din Moldova erau aproape 65.000 
de catolici, care trăiau într-un teritoriu cu aproximativ 2.000.000 de locui-
tori, dintre care 300.000 erau evrei, 40.000 erau protestanţi, iar restul or-
todocşi. Pentru cei 65.000 de catolici, dispersaţi şi separaţi de distanţe 
mari, dintre care unii erau bătrâni sau bolnavi, erau 26 de parohii cu 23 de 
preoţi. Catolicii dispuneau de 37 de biserici din piatră, 60 din lemn şi 15 
capele. Din cauza acestor neajunsuri, mulţi dintre catolici trăiau fără în-
grijire spirituală, fără preoţi, fapt ce impunea ca în Moldova să fi e mai 
mulţi clerici, să fi e create noi parohii, să fi e fondate mai multe şcoli, colegii 
etc. În ceea ce priveşte nivelul de cultură al catolicilor din Moldova, sunt 
elocvente constatările misionarilor iezuiţi ce au activat în Vicariatul Apos-
tolic de Iaşi: „În ceea ce priveşte institutele şcolare erau: două colegii pen-
tru fete aparţinând surorilor sioniste, unul la Iaşi şi unul la Galaţi, trei 
şcoli grădiniţe, două şcoli pentru lucrări manuale feminine...”

După înfi inţarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, la 27 
aprilie 1883, mulţi misionari credeau că Papa Leon al XIII-lea (1878-1903) 
intenţiona să înglobeze canonic Vicariatul Apostolic de Iaşi la Arhidieceza 
recent înfi inţată, asemenea Unirii Principatelor, care avusese loc cu 24 de 
ani în urmă. Aceste speculaţii se bazau şi pe faptul că demersurile în vederea 
înfi inţării Arhiepiscopiei de Bucureşti s-au purtat în secret, aşa cum s-a 
întâmplat, de altfel, şi cu cele referitoare la înfi inţarea Episcopiei de Iaşi. 
La 27 iunie 1884, prin bula papală Quae in christiani nominis incrementum, 
acelaşi papă hotăra încetarea Vicariatului Apostolic al Moldovei, care fi inţa 
din 1818, şi decreta înfi inţarea Episcopiei Catolice de Iaşi. Episcop a fost 
numit Nicolae Iosif Camilli, fost vizitator apostolic între 1881-1884, numit 
episcop de Mosynopolis la 16 septembrie 1881, iar la 27 iunie 1884, episcop 
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titular de Iaşi. Misiunea principală pe care i-a încredinţat-o papa Leon al 
XIII-lea – care „stăruia în nenumărate ocazii ca din ţinuturile misionare să 
iasă preoţi indigeni, care sunt mai buni cunoscători ai moravurilor poporu-
lui din sânul căruia sunt” – a fost aceea de a ridica un cler indigen pentru 
pastoraţia catolicilor din Dieceza de Iaşi, ceea ce impunea deschiderea unui 
Seminar diecezan. Această urgenţă s-a observat din faptul că în timpul 
Vicariatului Apostolic al Moldovei s-a sesizat lipsa acută de preoţi din cauza 
ritmului rapid de creştere a populaţiei catolice. Condiţiile grele în care tră-
iau misionarii şi cheltuielile mari pentru întreţinerea lor au generat această 
idee fundamentală din decretul de înfi inţare a Episcopiei Catolice de Iaşi.

Chiar înainte de înfi inţarea Episcopiei de Iaşi, după o audienţă pe care 
a avut-o la Papa Leon al XIII-lea, în 1882, episcopul Camilli scria că Sfântul 
Părinte l-a îndemnat să înfi inţeze un Seminar pentru clerul diecezan sau 
să pună în practică ceea ce stabilise cu superiorul general al Ordinului 
Franciscan, şi anume deschiderea unui Seminar franciscan. Din primele 
schimburi de scrisori reiese că au căzut de acord ca la Iaşi să se deschidă 
un Seminar pentru clericii profeşi ce ar fi  dorit să rămână în misiune, dar 
relatările ulterioare evidenţiază altceva. La 10 august 1883, episcopul Ca-
milli prezintă într-o scrisoare adresată Congregaţiei De Propaganda Fide 
proiectul de reformă privind o mai bună pastoraţie în Missio Moldavica. 
Principalele linii trasate de episcop au fost: trimiterea de noi tineri misio-
nari în Moldova; deschiderea unui seminar mic în Misiunea din Moldova; 
expedierea unui fond pentru misionarii bătrâni şi bolnavi. În răspunsul 
dat acestei scrisori, la 13 decembrie acelaşi an, Congregaţia De Propaganda 
Fide a subliniat necesitatea formării în Moldova a unui cler indigen secu-
lar, pentru care a sugerat deschiderea unui Seminar sau a unui colegiu. În 
afară de această iniţiativă, se subliniase necesitatea deschiderii unui pro-
bandat şi a unui noviciat pentru tinerii ce vor să opteze pentru Ordinul 
Serafi c. Pe lângă acestea, prefectul Congregaţiei, cardinalul Giovanni Si-
meoni, a insistat asupra deschiderii unei case pentru călugări şi a coabitării 
acestora.

În paralel cu iniţiativele evidenţiate mai sus, episcopul Camilli a dus 
tratative cu iezuiţii din Provincia Galiţia pentru a veni la conducerea semi-
narului pe care îl preconiza. Auzind de aceste intenţii, regele Carol I şi 
ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice îl sfătuiesc pe episcop, pentru a 
evita neplăceri din partea altora, „să aducă misionari francezi sau italieni, 
nu unguri”, pentru a prelua conducerea Seminarului. De asemenea, l-au 
sfătuit să aibă drept punct de plecare pentru înfi inţarea Seminarului Şcoala 
Parohială de pe lângă Episcopia de Iaşi. Totuşi, episcopul Camilli îi cheamă 
pe iezuiţii polonezi, care au preluat, în 1885, conducerea Şcolii Parohiale şi 
urma să defi nitiveze Statutul şi Regulamentul Seminarului.
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În vederea deschiderii Seminarului diecezan, preotul Henric Jackowski, 
provincialul Societăţii lui Isus din Galiţia, l-a anunţat, la 28 iunie 1885, pe 
episcopul Camilli că „îi va putea pune la dispoziţie chiar la începutul lunii 
iulie doi preoţi iezuiţi”, pr. Leopold şi pr. Habeni, apoi încă unul, urmând 
să vină personal la Iaşi pentru a conveni asupra „activităţii pe care o vor 
desfăşura părinţii iezuiţi în Dieceza de Iaşi”. Având aceste garanţii, la 11 iu-
lie 1885, episcopul Camilli i-a cerut cardinalului Simeoni aprobarea înfi in-
ţării unui „Seminar diecezan în oraşul Iaşi, ţinând cont că are deja patru 
preoţi iezuiţi la Iaşi”. În încheierea acestei scrisori, episcopul se arăta foarte 
optimist, deoarece era convins că „nu se poate refuza o necesitate aşa de 
stringentă pentru tânăra Dieceză de Iaşi”: „Sper ca Sfânta Congregaţie De 
Propaganda Fide să-mi aprobe această dorinţă. După părerea mea, este 
unicul mod de a avea un cler indigen, nu pentru a înlocui acum preoţii din 
parohiile existente, ci pentru a fonda altele noi, care sunt foarte necesare”.

Având toată încrederea în soluţionarea cererii sale din partea Congrega-
ţiei De Propaganda Fide, episcopul Camilli a continuat tratativele cu pă-
rinţii iezuiţi sosiţi la Iaşi şi cu provincialul acestora, pr. Henric Jackowski. 
În scurt timp s-a ajuns la un consens, iar în ziua de 1 august 1885 s-a în-
cheiat un Pactum, care a fost semnat şi convenit de ambele părţi. Din acest 
acord se poate observa clar că iezuiţii doreau neapărat să deschidă un cole-
giu, şi nu un seminar, episcopul putând deschide Seminarul când ar consi-
dera necesar. Despre deschiderea acestui colegiu, documentele din arhivele 
cercetate nu menţionează ceva precis.

Această convenţie, redactată în limba latină, cuprinde şapte puncte şi 
conţine următoarele:

1. Societatea lui Isus din Provincia Galiciana preia conducerea şcolii parohiale 
de băieţi care se afl a lângă biserica catolică din Iaşi. Ea va fi  transformată în 
Colegiu la timpul potrivit, conform normelor canonice care sunt în vigoare în 
„Societatea Iezuită”.
2. Scopul acestei şcoli existente care va fi  în viitor Colegiu:
a) Episcopul să dea un ajutor pentru ca să fi e educaţi copiii care tind spre un 
ordin ecleziastic;
b) Să fi e formaţi în spiritul bunelor moravuri şi al aprofundării altor ştiinţe 
chiar tineri care sunt în grija părinţilor iezuiţi (interni sau externi) care frec-
ventează alte şcoli;
c) Episcopul este liber să conducă Seminarul după regulile canonice în vigoare 
şi să-i încredinţeze direcţiunea sau „Societăţii lui Isus” sau oricăror altor preoţi 
din clerul regular sau secular.
3. Conducerea şcolii, respectiv a Colegiului, este încredinţată părinţilor „Socie-
tăţii lui Isus” conform constituţiilor lor, fără a fi  subordonaţi unei alte Institu-
ţii. Părinţii Societăţii lui Isus se vor strădui ca în educarea tinerilor să insiste 
asupra îndemnurilor înţelepte ale Papei Leon al XIII-lea.
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4. Dacă Episcopul va dori să pregătească clerici în vederea ordinelor sacre, pă-
rinţii „Societăţii lui Isus” vor trebui să le predea ştiinţele teologice, până când 
se va fi  înfi inţat un Seminar diecezan canonic.
5. În acest scop Episcopul va acorda „Societăţii” în mod treptat:
a) locuinţa aşezată alături de reşedinţa sa, în perimetrul bisericii parohiale, ca 
şi celelalte bunuri şi proprietăţi care îi aparţin, dar rămân totuşi în administra-
ţia Scaunului episcopal;
b) pentru patru iezuiţi va plăti anual 750 franci pentru fi ecare atât timp cât este 
necesar acest lucru;
c) pentru elevii care vor fi  educaţi pentru Dieceză li se va asigura întreţinerea 
necesară, conform convenţiei care se va încheia.
6) În casa pe care Episcopul o oferă părinţilor „Societăţii” le va îngădui acestora 
să pună începuturile Colegiului şi prin urmare ale şcolii parohiale, să instituie 
superiori şi să admită elevi cât va permite spaţiul. Îndată ce va fi  garantat sufi -
cient numărul copiilor sau tinerilor aspiranţi la statutul ecleziastic, Episcopul 
va deschide Seminarul în această casă acum încredinţată părinţilor „Societă-
ţii”. Când spaţiul şi dispoziţia casei o va permite şcoala şi internatul vor putea 
fi  în acelaşi spaţiu, astfel încât să le fi e seminariştilor interni şi altor elevi laici 
comunitate prin locuinţă, dar cu totul separat prin disciplină. Dacă casa încre-
dinţată fi ind Seminarului va fi  insufi cientă internatului şi şcolii, Episcopul va 
căuta o altă casă care să cuprindă atât Colegiul cât şi conventul.
7) Pe lângă aceste servicii, iezuiţii vor putea lua şi altele, fără a periclita viaţa 
Colegiului, dar nu vor prelua administrarea propriu-zisă a parohiilor sau ser-
vicii permanente în mănăstiri de maici, pentru că Legile „Societăţii lui Isus” le 
interzic să aibă în grijă mănăstiri de călugăriţe sau alte femei, sau să convieţuiască 
în aceeaşi casă. Le pot ţine însă exerciţii spirituale şi le pot asculta spovezile de 
trei sau patru ori pe an. Este interzis să meargă în alte scopuri în mănăstiri.

L.S. Fr. Nicolaus Ioseph Camilli
Episcop de Iaşi
      L.S. Henricus Jenkowski S.J.
   Superiorul Provincial al Societăţii lui Isus din Galiţia

Între timp, printr-o scrisoare din 13 august 1885, episcopul Camilli a 
fost asigurat de cardinalul Giovanni Simeoni de posibilitatea deschiderii 
Seminarului diecezan. Cu o oarecare întârziere faţă de data fi xată anterior, 
la 25 august au sosit la Iaşi alţi doi preoţi iezuiţi: Francisc Habeni, ca su-
perior al noii Misiuni, şi Victor Kalabis, coadiutor. Ei urmau să locuiască 
lângă reşedinţa episcopului. După toate demersurile necesare, preoţii iezuiţi 
au început munca didactică în Şcoala Parohială de pe lângă catedrală. Pre-
oţii polonezi, însufl eţiţi de părintele Habeni, superiorul şcolii, aduc roade 
frumoase. Într-o scrisoare din 11 ianuarie 1886, episcopul Camilli se arăta 
foarte mulţumit de munca acestor „trei fl ori: Wagner, Herden şi Habeni”, 
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scriind provincialului de Galiţia despre schimbările semnifi cative ce au 
avut loc în „şcoala episcopiei”.

Având aprobările necesare şi baza spirituală asigurată, episcopul Ca-
milli urma să soluţioneze şi baza materială: clădiri, fonduri pentru întreţi-
nere etc. Corespondenţa purtată de episcop în acest sens ne dovedeşte op-
timismul său. Cu un adevărat spirit de umilinţă, episcopul a apelat la 
numeroase parohii şi organizaţii din Franţa, Italia, Belgia şi Germania în 
speranţa dobândirii fondurilor necesare. Domnul l-a ajutat şi „planul său 
de ani” s-a concretizat. Astfel, având sprijinul a patru iezuiţi (pr. Francisc 
Habeni, pr. Ernest Herden, pr. Augustin Wagner şi un magistru) şi aprobarea 
Congregaţiei De Propaganda Fide, la 29 septembrie 1886, „sub auspiciile 
Celui Preaînalt şi a şefului miliţiilor cereşti: Arhanghelul Mihail”, episco-
pul Camilli declară deschis Seminarul Catolic al Episcopiei de Iaşi.

Din cauza lipsei fondurilor necesare construirii unui edifi ciu propriu, 
Seminarul a fost deschis în clădirea folosită şi de episcopul Sardi, clădire 
restaurată şi dată în folosinţă la 10 octombrie 1886, în ziua sfântului Fran-
cisc Borgia, când s-a celebrat o sfântă Liturghie solemnă; au mulţumit 
împreună Domnului pentru marele dar pe care l-a făcut Bisericii din Mol-
dova şi au implorat ajutorul divin în rezolvarea problemelor ce se vor ivi pe 
viitor. Rector al Seminarului a fost numit pr. Francisc Xaveriu Habeni, 
care era şi superior al Misiunii iezuiţilor de la Iaşi.

Din istoria Seminarului

Chiar de la deschiderea seminarului, episcopul Camilli a ţinut să traseze 
liniile după care se va ghida funcţionarea internă a acestei instituţii, pre-
cum şi normele necesare unei bune desfăşurări a activităţii de formare a 
candidaţilor la Ordinele sacre, norme ce sunt cuprinse în cele 20 de pagini 
ale Constitutiones et Regulae qaedam Seminarii Catholici Jassiensis. Re-
gulamentul a fost redactat în limba latină şi cuprinde două părţi: Constitu-
tiones (25 articole) şi Regulae („Reguli pentru conversaţie”, „Reguli comune”, 
„Reguli de şcoală”, „Reguli privind îngrijirea sufl etului”, „Reguli ce trebu-
ia respectate în dormitor” etc.).

Exemple:
e) declaraţia scrisă a părinţilor că: 
1) dau fi ului lor libertatea de a se preoţi;
2) nu vor face nimic spre a-l determina să iasă din Seminar;
3) îl vor primi înapoi dacă superiorii vor dovedi că nu are chemare ori că nu 
este sănătos;
4) nu vor cere ca să-i viziteze decât în caz de moarte;
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5) nu vor cere nici un ajutor material de la fi ul lor preot, afară de cazul mizeriei 
grele.

*. Pentru ca să urmeze vocaţia divină, elevii trebuie să smulgă de la ei tot ceea 
ce îi ţine legaţi de părinţi, rude, prieteni sau cunoscuţi. Spre ajungerea acestui 
scop nimeni nu va putea scrie scrisori fără învoirea cuvenită de la superiorul 
Seminarului şi nu le va primi până nu le va citi el mai înainte.

Reguli
*. Afară de zilele de vacanţă şi de exerciţii spirituale, la masa de prânz – după 
citire – se va vorbi franţuzeşte, iar la cea de seară nemţeşte.

*. Afară de zilele de vacanţă, de zilele de duminică şi sărbători, luni, miercuri 
şi vineri între orele 13,00-13,30 şi 19,45-20,00 se va vorbi nemţeşte, iar marţi, 
joi şi sâmbătă - la aceleaşi ore - se va vorbi franţuzeşte.

*. Modul de agrăire în limba română - pentru clerici este «Domnia ta» sau 
«Dumneta», în rest «Tu».

*. Toţi se vor striga pe numele de familie, nu pe cel de botez şi cu atât mai puţin 
pe porecle. Dacă sunt mai mulţi elevi cu acelaşi nume, rectorul decide modul de 
chemare. 

*. În sala de clasă, la dormitor şi la masă, toţi şi fi ecare stă la locul şi cu vecinii 
rânduiţi de prefect.

*. În timp de studiu fi ecare se va ocupa cu materiile de studiu. Dacă cineva so-
coteşte că are timp liber, să ceară de la superiori ceva ca să-l poată ocupa.

*. Nimeni nu va studia ceva străin, fi e limbă ori tratat special, fără aprobarea 
superiorului.

*. Cei care studiază fi losofi a şi teologia vor face în vacanţe 1/2 oră lectură spiri-
tuală după Sfânta Liturghie. 

*. Fără învoire specială de la prefect sau de la bidelul general nimeni nu poate 
intra în dormitor. 

*. În dormitor va fi  ordine perfectă în scrin. Ghetele se vor curăţi de 3 ori pe 
săptămână, afară de plimbare când se vor curăţi imediat.

*. În dormitor e tăcere perfectă. Se va vorbi numai ceea ce este absolut necesar şi 
în şoaptă.

*. Lucrurile care nu mai sunt bune se vor arăta prefectului înainte de a fi  arun-
cate.

*. Curăţenia în dormitor şi sălile de clasă se va face numai în timpul stabilit de 
program.
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*. Nu-i permis a privi afară pe geamul dormitorului.

*. Cine doreşte ca părinţii să-i cumpere ceva va cere învoire de la superiori.

*. Toţi trebuie să se străduiască a învăţa să cânte în biserică.

Primul an şcolar a început cu trei elevi, după care au fost primiţi încă 
şase. Formatorilor din Seminar li s-a alăturat şi părintele Felix Wiercinski, 
care a muncit „fără preget pentru ridicarea şi propăşirea Seminarului, fapt 
pentru care a fost stimat şi iubit de toţi”. În vara anului 1887 au mai fost 
primiţi încă cinci elevi şi, treptat, numărul seminariştilor a crescut consi-
derabil. La 1 noiembrie 1891 primesc prima tonsură şi haina clericală în 
catedrala episcopală din Iaşi primii elevi ai Seminarului, dintre care nouă 
au fost hirotoniţi subdiaconi, la 20 noiembrie 1894, de episcopul Camilli 
înainte de a părăsi Dieceza de Iaşi

La 25 ianuarie 1895 a fost primit noul episcop al Diecezei de Iaşi, Domi-
nic Jaquet. Acesta poate fi  considerat al doilea fondator al Seminarului, 
deoarece lui i se datorează clădirea edifi ciului de pe Copou, între 1901-1904, 
care a avut ca destinaţie iniţială să fi e internat pentru Institutul „Cipariu”. 
În acest local s-a mutat Seminarul în ziua de 18 iunie 1907. Ca şi predece-
sorul său, episcopul Jaquet a avut o grijă deosebită faţă de Seminar. Exce-
lenţa Sa a avut bucuria de a culege „primul fruct al Seminarului”, întrucât 
la 29 septembrie 1895 a sfi nţit primul preot al Seminarului şi al Diecezei: 
Petru Albert Pal din Pildeşti. După câteva luni, la 14 ianuarie 1896, a fost 
sfi nţit preot un al alt seminarist, Diomede Ulivi din Hălăuceşti, care a pre-
luat conducerea Seminarului între anii 1907-1909, 1910-1911, 1920-1923, 
1927-1930.

Revenind la conducerea Diecezei de Iaşi, la 16 decembrie 1903, arhiepisco-
pul Camilli a găsit situaţia mult schimbată. Întrucât nu a prevăzut fi nali-
tatea Institutului „Cipariu”, în anul 1906 a desfi inţat acest colegiu, iar la 
26 noiembrie 1906, părinţii iezuiţi au renunţat la conducerea Seminarului 
şi s-au întors în Galiţia. După 20 de ani de activitate în Seminarul Catolic 
din Iaşi, părinţii iezuiţi au putut scrie în Jurnalul lor: „mari mutaţii s-au 
petrecut în regimul nostru... Domnului trebuie să-i mulţumim pentru a 
rămâne statornici”. Cu plecarea părinţilor iezuiţi putem spune că s-a în-
cheiat o primă etapă din istoria Seminarului diecezan.

După ultimele evenimente pe care le-am consemnat, conducerea Semi-
narului a fost încredinţată preoţilor diecezani. La 3 ianuarie 1907 a fost 
numit rector provizoriu pr. Iosif Clofanda, iar la 10 ianuarie acelaşi an, 
pr. Diomede Ulivi. După ce s-au pus bazele noii structuri a Seminarului, 
s-a primit un nou curs de seminarişti. Chiar de la începutul mandatului 
său, părintele Ulivi a insistat şi reuşit să transfere Seminarul, care „întâmpina 
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greutăţi foarte mari din cauză că era în acelaşi local cu şcoala primară”, în 
clădirea de pe Copou, fapt concretizat în ziua de 18 iunie 1907. În ciuda 
realizărilor pe care le avea, la 13 aprilie 1909, pr. Diomede Ulivi a demisio-
nat din funcţia de rector al Seminarului, motiv pentru care episcopul Ca-
milli a cerut ajutorul Congregaţiei „Sfântul Vincenţiu de Paul” şi, la înce-
putul anului şcolar 1909-1910, a fost numit rector preotul lazarist Eugen 
Germond. Acesta n-a rămas la conducerea Seminarului decât până la fi nele 
anului 1910 şi, întrucât n-a putut fi  înlocuit de un alt preot lazarist, episcopul 
Camilli a apelat la ajutorul Congregaţiei „Sfântul Francisc de Sales”. De-
oarece salezienii au răspuns negativ solicitării, episcopul Camilli a încre-
dinţat conducerea Seminarului „tinerilor preoţi ieşiţi de pe băncile acestei 
instituţii”. În perioada imediat următoare s-a putut constata o revigorare 
a pregătirii viitorilor clerici, chiar dacă la conducerea Seminarului s-au 
perindat mai mulţi rectori şi profesori.

Ziua de 30 decembrie 1915 a fost o zi de doliu pentru întreaga Dieceză, 
deoarece, în urma unei boli îndelungate, arhiepiscopul Nicolae Iosif Camilli 
a părăsit această viaţă, lăsând posterităţii „o lucrare pe care a întreţinut-o 
din răsputeri ca să nu se năruie”. Conducerea Diecezei i-a fost încredinţată 
preotului Ulderic Cipolloni, care, asemenea tuturor episcopilor şi adminis-
tratorilor apostolici, a vegheat la buna desfăşurare a activităţii seminariale.

Întrucât, la 14 august 1916, România a declarat război Austro-Ungariei, 
cursurile seminariale au fost sistate, iar clădirea a fost folosită ca spital 
militar până în 1918. Seminariştii mai mari au fost înrolaţi în armată, unii 
chiar în Crucea Roşie, iar cei mai mici au plecat acasă. După terminarea 
războiului, la 24 iunie 1918, clădirea Seminarului a fost retrocedată Episco-
piei, care, la 10 septembrie acelaşi an, a închiriat-o pentru un an Ministe-
rului de Război. În luna octombrie a anului 1920, aceeaşi clădire a fost 
ocupată abuziv de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi folosită sub 
denumirea de „Căminul Latin”.

În ciuda acestor privaţiuni, la 31 octombrie 1918, cursurile seminariale 
se reiau în clădirile de lângă sediul Episcopiei, dar nu pentru mult timp, 
deoarece, din cauza localului nesatisfăcător, în anul 1919 seminariştii sunt 
trimişi să-şi continue studiile în Italia, la Roma, Sarzano şi Genova. Astfel, 
Seminarul se închidea din nou.

O dată cu numirea noului episcop de Iaşi în persoana mons. Alexandru 
Cisar, la 25 august 1920, s-a pus problema redeschiderii Seminarului. Acesta 
s-a deschis la 18 octombrie 1920, tot în clădirea de lângă Episcopie, deoarece 
clădirea de pe Copou nu a fost eliberată. Pentru evacuarea acesteia au fost 
duse tratative numeroase: la 22 octombrie 1921, 13 octombrie 1924, 9 mar-
tie 1925, 10 octombrie 1926, 24 noiembrie 1926, 16 ianuarie 1927, 23 au-
gust 1927. Orice încercare de retrocedare a clădirii era nesatisfăcătoare 
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pentru Seminar, până în 1929, când Nunţiatura din Bucureşti lansează un 
protest către Ministerul de Externe şi obţine eliberarea imobilului în cauză. 
Clădirea a fost predată la 26 octombrie, iar în urma reparaţiilor suportate 
de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, în luna noiembrie 1929, Semina-
rul s-a mutat din nou în clădirea de pe strada Comănescu.

Venirea la conducerea Diecezei de Iaşi, la 25 septembrie 1925, a episco-
pului Mihai Robu a însemnat o nouă relansare a activităţii Seminarului. În 
1927 îl recheamă pe mons. Diomede Ulivi, îi încredinţează pentru a treia 
oară conducerea Seminarului şi sunt primiţi 57 de elevi, din care va rezulta 
seria cu cel mai mare număr de preoţi pe care l-a avut până acum Seminarul 
Catolic din Iaşi: 1939 - 33 de preoţi. Pentru formarea acestor elevi, episco-
pul Robu a considerat imperios necesară readucerea preoţilor iezuiţi, „care 
au pus bazele Seminarului şi au adus roade frumoase”. Această intenţie 
s-a concretizat în toamna anului 1930, când au sosit la Iaşi mai mulţi pre-
oţi iezuiţi în frunte cu părintele Felix Wiercinscki, care a fost numit rector 
al Seminarului. La 25 iunie 1932 acesta a părăsit Seminarul, rămânând 
pentru seriile de elevi pe care i-a format „un model de trăire creştinească, 
de preot-păstor şi profesor”, motiv pentru care la conducerea Seminarului 
au rămas în continuare preoţii iezuiţi.

În toamna anului 1936 s-au sărbătorit 50 de ani de la înfi inţarea Semi-
narului diecezan. Cu această ocazie au fost invitaţi toţi parohii din Dieceză 
împreună cu câte trei enoriaşi. S-a organizat, pe lângă Liturghia pontifi cală 
cu Te Deum, un spectacol frumos în faţa autorităţilor, a preoţilor şi a dele-
gaţiilor venite din parohiile Diecezei. În acel an 

s-a încheiat un capitol glorios din istoria Seminarului. A fost anul jubileului de 
aur, anul care a înscris o pagină de glorie în cartea de aur a Seminarului. Timp 
de 50 de ani, seminarul, cu toată vitregia timpurilor şi cu puhoiul greutăţilor 
prin care a trecut, şi-a continuat menirea măreaţă. Roadele au fost puţine, dar 
preţioase (...) În timpul celor 50 de ani de la fondarea Seminarului, ca dintr-un 
focar, au plecat 46 de apostoli, de luminători ai credinţei în bezna lumii, pentru 
a duce lumina lui Cristos în sufl ete, bunătatea în inimi şi ajutor în suferinţe!

După cum aminteam, anul 1939 este cel mai rodnic în ceea ce priveşte 
numărul celor care au primit Ordinele sacre: la 19 martie, în capela Insti-
tutului „Notre Dame de Sion” au primit consacrarea subdiaconală 20 de 
teologi; la 28 mai, aceştia au primit diaconatul, iar la 24 iunie, episcopul 
Mihai Robu le-a conferit taina Preoţiei. În acest an s-a consemnat un eve-
niment cu totul excepţional: au fost sfi nţiţi 33 de absolvenţi ai Seminarului 
Diecezan „Sfântul Iosif” din Iaşi. După această frumoasă sărbătoare şi 
trimiterea studenţilor rămaşi în Seminar să-şi continue studiile la Roma, 
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Fano şi Alba Iulia, la 17 septembrie 1939, părinţii iezuiţi au părăsit din 
nou conducerea Seminarului.

După plecarea preoţilor iezuiţi, conducerea Seminarului a revenit în 
exclusivitate preoţilor diecezani, însă şi ei au întâmpinat numeroase pro-
bleme, în special din cauza regimului politic al României. În toamna anu-
lui 1939 a fost numit rector preotul Marcu Glaser şi au fost primiţi încă 47 
de elevi. Cu aceştia s-a adoptat un stil nou de formare: ei frecventau în 
paralel atât seminarul, cât şi Liceul de Aplicaţie din Iaşi, pentru ca la ter-
minarea liceului să poată benefi cia de Diploma de Bacalaureat, „diplomă 
care nu putea fi  eliberată de Seminar”. Acest sistem n-a persistat mult 
timp, deoarece, din cauza bombardamentelor în timpul celui de-al II-lea 
Război Mondial, clădirea Seminarului a fost distrusă şi elevii au fost eva-
cuaţi la Beiuş. În ziua de 19 martie 1944, episcopul Mihai Robu a celebrat 
ultima sa sfântă Liturghie în Seminar. Această zi a însemnat pentru Semi-
narul din Iaşi „începutul unei dureroase şi îndelungate situaţii”: „clădirea 
a ars complet, mulţi preoţi şi seminarişti au fost refugiaţi”, episcopul Robu 
a murit la 27 septembrie 1944, la Stâna de Vale.

Chiar dacă Seminarul şi-a reluat activitatea, în septembrie 1944, la Ti-
mişul de Jos şi s-a reîntors în Iaşi la începutul anului şcolar 1945-1946, 
durerile de mai sus au fost amplifi care de Legea pentru reforma generală a 
învăţământului din România din 3 august 1948, când Seminarul a fost 
constrâns să-şi înceteze activitatea. Toţi seminariştii au fost nevoiţi să plece 
acasă, clădirea de pe Copou a fost naţionalizată şi dată în folosinţa Şcolii 
Profesionale Metalurgice din Iaşi şi apoi Facultăţii de Medicină.

Spre sfârşitul anului 1948 s-a înfi inţat la Alba-Iulia un Institut Teologic 
Interdiecezan pentru studenţii de la toate episcopiile catolice din ţară. 
Acesta s-a deschis abia spre sfârşitul anului 1951, deoarece Ministerul Cul-
telor a întârziat elaborarea unui statut pentru învăţământul catolic din 
România. În acest sens s-a elaborat un regulament pentru Şcoala de Can-
tori a cultului catolic din R.P.R., cu sediul la Alba-Iulia. În 1952 s-a ivit 
posibilitatea şi pentru seminariştii din Moldova de a urma cursurile semi-
nariale în acest seminar. Cei care au dorit să-şi continue formarea teologică 
au putut studia acolo până în 1956, când, ca urmare a numărului mare al 
elevilor de la Şcoala de Cantori din Alba-Iulia şi al studenţilor de la Insti-
tutul Teologic, imobilul Seminarului din Alba Iulia a devenit neîncăpător. 
Pentru soluţionarea acestei probleme, Ordinariul de Iaşi a intervenit la 
Ministerul Cultelor în vederea deschiderii unei fi liale la Iaşi. La 3 octom-
brie 1956, în baza adresei Ministerului Cultelor nr. 15.519, ca răspuns la 
adresa Arhiepiscopiei de Bucureşti nr. 1668/28 iunie 1956, s-a deschis la 
Iaşi Secţia Română a Institutului Teologic Romano-Catolic de Grad Uni-
versitar Alba-Iulia. Totodată a fost retrocedată şi clădirea Seminarului din 
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Iaşi, naţionalizată în august 1948. Cursurile seminariale s-au reluat la 
26 noiembrie 1956, şi chiar dacă Seminarul era „plin până la refuz”, „în 
inimile tuturor stăpânea bucuria că suntem din nou la noi acasă şi că pu-
tem pregăti preoţi după specifi cul şi trebuinţele Bisericii noastre locale”. 
Din toamna acelui an, Seminarul diecezan a funcţionat fără nici o întreru-
pere până în ziua de astăzi.

*
*    *

Acum, la debutul mileniului al III-lea, visul de secole al misionarilor ce 
au activat pe teritoriul Moldovei s-a împlinit, iar efortul atâtor generaţii de 
episcopi, preoţi, seminarişti, specialişti şi muncitori a fost binecuvântat de 
Dumnezeu.



50 DE ANI DE LA REDESCHIDEREA
SEMINARULUI DIECEZAN

Pr. prof. dr. Anton DESPINESCU,
Institutul Teologic Romano-Catolic Iaşi

Ne afl ăm aici pentru sărbătorirea celor două aniversări anunţate deja: 
120 de ani de la înfi inţarea Seminarului Diecezan „Sfântul Iosif” şi 50 de 
ani de la redeschiderea lui. Şi pentru că dictonul latin spune Omne trinum 
perfectum, Vă rog să-mi îngăduiţi, ca o introducere în luarea mea de cuvânt, 
să amintesc de un prim aniversar, acela de un deceniu de la înfi inţare, ce-
lebrat cu mare bucurie, la 29 septembrie 1896, care ne este relatat într-un 
preţios tezaur de arhivă: un caiet-jurnal, manuscris, în limba latină, pur-
tând ca titlu Diarium Seminarii Episcopalis Iassiensis, date limite fi ind 1 ia-
nuarie 1891 şi 1 octombrie 1896, o scurtă perioadă de şase ani, care oglindeşte 
viaţa seminarială, oferind însă şi referiri preţioase la viaţa diecezană.

Importanţa ultimelor două pagini şi jumătate, care descriu această prim 
aniversare, este deosebită, pentru faptul că au caracterul unor primiţii, 
trufandale, deoarece în centrul atenţiei se afl ă primii trei elevi ce au răs-
puns prezent la inaugurarea Seminarului, şi anume: fraţii Emil şi Iuliu 
Svirschi din Bacău şi Matei Diomede Ulivi din Hălăuceşti.

29 septembrie 1896 a fost o duminică, a 20-a după Rusalii, în orânduiala 
liturgică de la acea vreme. Caligrafi c, cronicarul notează: Festum Sancti 
Michaelis Archangeli. Primum Seminarii Iassiensis Jubileum, cum 
iam 10 anni transissent a fundatione ipsius. Indică momentele liturgice 
ale sărbătorii: 1) Sfânta Liturghie festivă, celebrată în intimitatea capelei 
Seminarului, dimineaţa la ora 6.00, de către rectorul Felix Wiercinski (al 
doilea rector al Seminarului după Francisc-Xaveriu Habeni), căruia îi mi-
nistrează seminariştii Gheorghe Istoceanu şi Wilhelm Clofanda. După 
sfânta Liturghie, are loc un Te Deum cu binecuvântare euharistică, cele-
brat de cei trei primi elevi amintiţi: M. D. Ulivi, hirotonit preot la 14 ianu-
arie acelaşi an 1896, iar cei doi fraţi – Emil şi Iuliu Svirski – slujind ca dia-
con, respectiv subdiacon. 2) Liturghia solemnă levitică, celebrată la ora 
10.00 în catedrală de aceiaşi trei, omilia fi ind rostită de către rectorul Se-
minarului. Nu este amintit ca participant la jubileu episcopul Dominique 
Jaquet, probabil absent din Dieceză sau chiar plecat în străinătate. Croni-
carul se exprimă patetic referitor la cei trei slujitori de la altar: Hi enim 
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tres primi alumni sunt seminarii, qui in eodem Festo, decem ante annos e 
paterna regione Iassios profecti sunt. 3) La ora 12.30, dejunul festiv la care 
sunt prezente personalităţi bisericeşti şi laice, printre care consulul austriac 
la Iaşi. 4) La ora 16.00, vecernia solemnă celebrată tot de cei trei. 5) Nu 
putea lipsi programul artistic, prezentat seara, de la ora 18.00 până la 
19.30, constând din cântece, cuvântări şi un micro-concert. De o apreciere 
deosebită s-a bucurat oda în limba latină, scrisă de un student al Semina-
rului, Iosif Begej, în cinstea episcopului fondator Nicolae Iosif Camilli şi a 
primului preot indigen, originar din Pildeşti, format în Seminarul diece-
zan, Petru Albert Pal, hirotonit cu un an înainte, la 29 septembrie 1895.

Revenim la redeschiderea Seminarului, eveniment major în istoria 
acestui aşezământ bisericesc, care a avut loc acum 50 de ani. Vă rog să 
consideraţi discursul meu ca o mărturie a unuia ce a trăit 83% din această 
perioadă, aici, în această instituţie de primă însemnătate, întrucât Semi-
narul este inima Diecezei. Sper ca mărturia mea să aibă ecou în inimile 
dumneavoastră, împreună martori cu mine, de-a lungul anilor, mai mulţi 
sau mai puţini. În orice caz, mi-am verifi cat aducerile-aminte, apelând la 
documentele de arhivă.

Cuvântul redeschidere îl legăm îndeobşte de acela al închiderii, care 
exprimă acţiunea contrară. În acest sens, aceasta, despre care vă voi vorbi 
mai mult, ar fi  a doua, după aceea din 1920, în urma Primului Război Mondial, 
când Seminarul a fost închis timp de patru ani. Mă refer la aşezământul 
bisericesc ca atare, fără să intru în detaliile despre clădirile în care a func-
ţionat, clădiri despre care se va vorbi în referatul al doilea de după-amiază.

Prezenţa trupelor sovietice „eliberatoare” după 23 august 1944 în ţara 
noastră şi rămânerea lor aici chiar după încetarea ostilităţilor, prin capitu-
larea Germaniei naziste în mai 1945, şi a încheierii păcii în februarie 1947, 
după care România rămâne în sfera de infl uenţă a Uniunii Sovietice, dă-
deau de înţeles că ne aşteaptă ani grei de puşcărie. După abolirea monar-
hiei la 30 decembrie 1947 şi impunerea caricaturii de Republică Populară 
Română, ce altceva a devenit biata ţară dacă nu o puşcărie roşie?! În anul 
fatidic 1948, crivăţul siberian sovietic s-a dezlănţuit cu toată furia asupra 
tuturor structurilor statului român, făcându-l în scurt timp de nerecunos-
cut. Biserica a fost o pradă predilectă. Prima victimă a fost cea Greco-Ca-
tolică, unită cu Roma. Cea Romano-Catolică a fost drastic redusă în orga-
nizare şi supusă la mari presiuni sub deviza Sic volo, sic iubeo, stat pro 
ratione voluntas („Aşa vreau, aşa poruncesc, nu-ţi rămâne decât să taci şi 
să înghiţi”). Străduindu-se să-i ducă în eroare pe toţi, sufl ând printre dinţi 
că nu vrea să facă martiri, guvernarea-caricatură reperistă avea ţintă bine 
conturată, poruncită de tătucul Stalin însuşi, anume înregimentarea Bisericii 



DIALOG TEOLOGIC 18 (2006)36

Romano-Catolice la aceeaşi caricatură comunistă, adică o Biserică reperistă, 
ruptă de centrul unităţii, papa, pentru că megafonul perversităţii staliniste 
zbârnâia întruna că Vaticanul nu e altceva decât o slugă a imperialismului 
anglo-american. Cei care nu se încadrau în noile tipare urma să fi e lichi-
daţi sau lămuriţi treptat. În scurt timp, ierarhia bisericească este redusă la 
tăcere. Rând pe rând, episcopii sunt încarceraţi, cu excepţia a doi: arhiepiscopul 
mitropolit de Bucureşti, Alexandru Theodor Cisar, şi episcopul Ştefan Fie-
dler de la Oradea, puşi pe linia moartă, în domicilii obligatorii. Seminariile 
episcopale (fi ecare episcopie avea un seminar propriu), cu excepţia celui de 
la Alba-Iulia, au avut soarta episcopilor. Al nostru a fost blocat cu un an 
înaintea arestării, la 26 iunie 1949, a episcopului dr. Anton Durcovici. Îmi 
amintesc de un moment incredibil din vara anului 1948: 16 studenţi teo-
logi, care tocmai terminaserăm anul I, am rămas pentru o săptămână la 
Iaşi, să recoltăm fânul la ferma Episcopiei, de la Bârnova-Pietrărie. Era un 
fân bogat, frumos, parfumat. Făcuserăm deja trei stoguri mari şi adunam 
pentru al patrulea. Deodată, apar trei inşi, în frunte (culmea ironiei!) cu un 
profesor al nostru de sociologie, din ultima clasă de liceu, profesor numit 
State. Ne admiră munca, dar, rânjind, ne spune că toate aceste stoguri nu 
le-am făcut pentru Episcopie, deoarece ei trei alcătuiesc o comisie de in-
ventariere, urmând ca ferma să treacă în proprietatea statului. A avut şi 
tupeul, văzându-ne consternaţi, să ne consoleze, chipurile, spunând: „Nu 
fi ţi trişti! Spuneţi şi voi ca dreptul Iob: «Domnul a dat, Statul a luat, fi e 
numele Domnului binecuvântat»”. Unul dintre noi i-a replicat: „Domnule 
profesor, după ce a trecut cu bine proba, Iob a primit înapoi cu vârf şi înde-
sat!” La care, profesorul, cumva îngăimat, ironic, zice: „Bine, mă, o să vă 
dea şi vouă cineva, poate cu vârf şi îndesat!” Desigur, nu a mai apucat dom-
nul profesor să vadă momentul restituirii. Era cam bătrân, se apropia de 
60 de ani.

Treceau anii, din ce în ce mai duri. Totuşi, prin vara anului 1952, s-a 
zvonit prin părţile noastre că aceia care doresc să-şi fi nalizeze studiile şi 
formarea preoţească ar putea să o facă în Seminarul de la Alba-Iulia, apro-
bat de statul român ca Institut Teologic de Grad Universitar. Descumpănirea 
produsă de anii anteriori, la care se adăugau voci ce spuneau că acel semi-
nar ar fi  de orientare comunistă, nu era deloc încurajatoare. Luând legătura 
cu fostul rector al Seminarului din anii 1942-1946, pr. Petru Pleşca, devenit 
din 1951 conducător al Diecezei cu titlul de ordinarius substitutus, mi-a 
dat de înţeles că ar fi  o şansă. Sfătuindu-mă cu nişte colegi, aceştia m-au 
îndemnat să merg la faţa locului spre a vedea realitatea. Era cam pe la 
mijlocul lunii octombrie 1952. Am stat o săptămână acolo, am asistat la 
câteva cursuri, ba chiar şi la o hirotonire a şapte confraţi moldoveni. Nu 
am văzut nici un portret al vreunui dascăl marxist-leninist-stalinist, nici 
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vreun mijloc propagandistic. Întorcându-mă în Moldova, le-am spus colegilor 
cele văzute, auzite, constatate. Ne-am hotărât. În luna noiembrie eram la 
cursuri în Institutul Teologic din Alba-Iulia, în spiritul Bisericii bine ştiute, 
aceeaşi una, sfântă, catolică şi apostolică.

Ne-a ajutat Domnul şi, cu o judiciozitate bine precizată, cu aprobarea de 
a susţine mai multe examene pentru care ne pregătiserăm în anii de şo-
maj, în sărbătoarea Sfi nţilor Apostoli Petru şi Paul, la 29 iunie 1953, alţi 
şapte studenţi teologi din Moldova am fost admişi la hirotonire. După va-
canţa de vară şi după încă două examene în primul semestru al anului 
şcolar 1953-1954, mons. Pleşca a dispus să rămân ca asistent pentru elevii 
şi studenţii moldoveni din Seminarul de la Alba-Iulia.

An de an, numărul elevilor şi al studenţilor teologi din toate diecezele 
catolice din ţară creştea, mai cu seamă după eliberarea din puşcărie a episco-
pului de Alba-Iulia, Marton Aaron, în 1954.

Dacă pentru studenţi nu erau difi cultăţi în predarea materiilor de studiu, 
limba latină fi ind la acea vreme încă limbă ofi cială liturgică şi de predare 
în învăţământul teologic şi fi lozofi c, nu tot aşa era în Seminarul mic, unde 
se preda în limba maternă. Fiind elevi de diferite etnii: maghiari, români, 
germani, bulgari, croaţi, slovaci etc., totul s-a redus la două categorii: clase 
cu limba de predare maghiară şi clase cu limba de predare română, elevii 
celorlalte etnii putând opta pentru una sau alta. Pentru clasele cu limba de 
predare română, majoritatea profesorilor erau de etnie maghiară, ceea ce 
nu asigura o predare prea reuşită. De asemenea, comunicarea între elevii 
de atâtea etnii, deşi de aceeaşi confesiune – care conta în primul rând –, nu 
era cea mai bună, din cauza cunoaşterii foarte slabe a limbii române din 
partea ardelenilor. Între teologi situaţia era mult mai bună.

Prin urmare, strâmtorarea din ce în ce mai mare din punct din vedere 
locativ şi de aprovizionare, dar mai cu seamă a defi cienţelor privind învă-
ţământul, a necesitat intervenţii repetate, multilaterale, pentru dobândirea 
de noi spaţii. Întrucât numărul celor de limbă română reprezenta o treime 
din totalul efectivului, cu perspectivă de adăugire, atât episcopul Marton 
Aaron, singurul episcop catolic rezidenţial, cât şi mons. Petru Pleşca, îm-
preună cu mons. canonic Traian Iovanelli din partea Arhiepiscopiei Roma-
no-Catolice de Bucureşti, şi-au unit eforturile pentru redobândirea clădirii 
Seminarului diecezan din Iaşi, confi scat în 1948.

Prin adresa nr. 130 din 4 iulie 1956, către episcopul Marton Aaron, 
mons. Petru Pleşca revine la rugăminţile anterioare, menţionând inter-
venţiile sale din ianuarie şi iunie la Ministerul Cultelor, adăugând că în 
cazul restituirii clădirii de la Iaşi nu se vor putea relua cursurile decât cu 
elevii, nu şi cu studenţii, „lipsindu-ne materialul didactic necesar”.
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Vara lui 1956 a fost şi în acest sens o vară fi erbinte. Cei din Alba-Iulia, 
din ce în ce mai asaltaţi de cereri de admiteri în Seminar din partea arde-
lenilor, stând la sfat cu episcopul Marton, prin scrisoarea nr. 409 din 16 au-
gust, aduceau la cunoştinţa mons. Petru Pleşca imposibilitatea de a-i mai 
găzdui pe moldoveni şi pe bucureşteni.

După câteva zile, cu adresa nr. 141 din 25 august, mons. Pleşca îi răs-
punde directorului Şcolii de Cantori, Francisc Farago, de la Alba-Iulia, 
mulţumindu-i pentru ospitalitatea oferită în anii precedenţi, rugându-l să 
restituie cash surplusul de bani daţi de către ordinariatul de Iaşi şi totodată 
mobilierul împrumutat de ordinariatul bucureştean în 1954. În acelaşi timp, 
mons. Petru Pleşca îmi scrie despre evoluţia situaţiei, în urma scrisorii nr. 409 
menţionate mai sus, spunând: „Am fost ţipaţi afară din Alba-Iulia şi te rog 
să preiei conducerea operaţiunilor de retragere spre cetatea lui Ştefan Vodă”. 
Mi se indicau toate detaliile. Menţionez că încă nu apăruse documentul de 
restituire a clădirii de pe Copou, însă mons. Pleşca ştia el ce ştia. Citez iarăşi 
din scrisoare: „Acum şi o licărire de mare bucurie. Ni s-a făgăduit Copoul 
şi s-au dat dispoziţii de eliberare a localului...” Aşadar era o chestiune de 
zile. Scrisoarea se încheie cu cuvintele: „Dea Domnul să ne vedem cât mai 
repede şi sănătoşi după zisa bătrânească: Fie pâinea cât de rea... etc.”

Rugăciunile insistente către Milostivirea divină şi bătutul la porţile stă-
pânirii au avut efectul dorit. Motivele de ordin politic, acelea de asigurare 
a unui climat prielnic pentru înfăptuirea reformelor tinerei democraţii po-
pulare reperiste, vor fi  cântărit, fără îndoială, în balanţa deciziei guvernan-
ţilor de a răspunde favorabil cererilor Bisericii Catolice.

Prin adresa deja arhicunoscută unora dintre noi, nr. 15519 din 3 octom-
brie 1956, a Direcţiunii Secretariatului din Ministerul Cultelor către Arhi-
episcopia Romano-Catolică de Bucureşti, se spunea: 

La adresa dumneavoastră, nr. 1668/1956, vă facem cunoscut că în urma inter-
venţiei noastre, s-a obţinut retrocedarea imobilului fostului Seminar Romano-Ca-
tolic din Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 6, pe data de 1 octombrie 1956, urmând ca 
în acest imobil să funcţioneze secţiile cu limba de predare română ale Institu-
tului Teologic Romano-Catolic şi Şcolii Romano-Catolice de Cantori.

Pentru a rămâne în litera Legii Cultelor din 1948, care prevedea un 
singur institut de învăţământ pentru formarea deservenţilor cultului catolic, 
Guvernul a găsit soluţia ca unicul Institut Teologic Romano-Catolic şi unica 
Şcoală Romano-Catolică de Cantori aprobate să aibă câte două secţii: cele 
de la Alba-Iulia, cu limba de predare cu precădere maghiară, şi cele de la 
Iaşi, cu limba de predare română. Ca organ de conducere, Institutul de la 
Alba-Iulia avea rectorul, iar secţia română de la Iaşi, prorectorul; Şcoala de 
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Cantori Alba Iulia avea directorul, iar secţia de la Iaşi, un vice-director 
(subdirector).

Posturile didactice şi administrative bugetare erau repartizate astfel: 
Institutului de la Alba-Iulia - 6 posturi de profesori, un post de conferenţiar 
şi 3 posturi de lectori; secţiei de la Iaşi - 3 posturi de profesor, un post de 
conferenţiar şi un post de lector. Pentru Şcoala de Cantori din Alba-Iulia - 
4 posturi de profesor, iar secţiei de la Iaşi - 2 profesori. Cele două posturi 
de secretar şi un post de îngrijitor, din schema generală de funcţiuni, se 
dau secţiei din Iaşi.

Se cerea de urgenţă încadrarea de personal didactic şi administrativ în 
posturile acordate şi înaintarea tabelului la Minister pentru recunoaşterea 
celor propuşi de către autoritatea bisericească. Statele de plată trebuiau să 
fi e întocmite şi trimise spre ordonanţare de către Minister până la 1 ianu-
arie 1957. Scriptic, Seminarul diecezan din Iaşi era deschis.

După primirea adresei de retrocedare, prin adresa nr. 2273 din 11 oc-
tombrie 1956 a Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, canonicul 
Stanislau Traian Iovanelli, în calitate de vicar general, şi pr. Petru Pleşca, 
în calitate de provicar general, aduc „cele mai simţite mulţumiri” minis-
trului Cultelor, acad. prof. Petru Constantinescu – Iaşi, rugându-l să fi e 
interpretul „recunoştinţei noastre profunde faţă de înaltul guvern al scum-
pei noastre patrii”, asigurându-l că 

profesorii vor fi  la înălţimea încrederii acordate şi că îşi vor da silinţa ca elevii 
şi studenţii noştri să fi e educaţi în spiritul dragostei creştineşti pentru a deveni 
buni preoţi şi cetăţeni loiali ai patriei noastre şi luptători pentru marea cauză a 
păcii în lumea întreagă.

Pentru traducerea în fapt a aprobării, ordinariatul de Iaşi a luat măsu-
rile de urgenţă pentru pregătirea deschiderii anului şcolar.

În primele zile ale lunii octombrie 1956, eram la Iaşi cu puţinul mobilier, 
cu banii restituiţi de mons. Farago şi cu bagajele seminariştilor moldoveni, 
transportate de la Alba-Iulia prin CFR.

Clădirea de pe Copou era evacuată, dar nu în întregime, pentru că ră-
măseseră nişte spaţii ocupate de şase angajaţi ai Institutului de Medicină 
şi Farmacie, care folosise timp de doi ani clădirea drept cămin studenţesc. 
Evacuarea acestor locatari a necesitat intervenţii anevoioase şi timp.

Trebuia să fi e făcute reparaţii de rigoare, reamenajări şi mobilare. Nefi ind 
banii necesari, ordinariatul de Bucureşti a făcut un împrumut de 250.000 lei 
la Banca Naţională, pe termen de un an. În realitate, achitarea a fost făcută 
în foarte scurt timp, prin colectele la care enoriaşii din parohii au răspuns 
cu multă generozitate.
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Până la terminarea acestor lucrări, s-a procedat la organizarea logistică 
privind anul şcolar. Teama mons. Pleşca de a nu putea susţine şi cursuri 
teologice a fost învinsă. După cum se cerea în adresa Ministerului Cultelor 
nr. 15519, pe posturile didactice şi administrative au fost nominalizaţi ur-
mătorii:

La Institutul Teologic:
1. Pr. Anton Trifaş, prorector şi profesor de teologie morală;
2. Pr. Gaspar Bachmeier, profesor de Sfânta Scriptură şi de limbă greacă 

biblică;
3. Pr. Leopold Nestmann, profesor de fi lozofi e, istoria fi lozofi ei, pastorală, 

omiletică şi liturgică;
4. Pr. Rafael Friedrich, conferenţiar pentru teologia fundamentală şi dog-

matică;
5. Pr. Anton Despinescu, lector pentru istoria Bisericii, patrologie, arheo-

logie, ritualul bisericesc şi constituţie;
6. Pr. Carmil Gherghel, secretar;
7. Diac Ştefan, îngrijitor.
 La Şcoala de Cantori:
1. Pr. Anton Bişoc, profesor de religie;
2. Pr. Carmil Tocănel, profesor de muzică bisericească.

Într-o scrisoare datată 30 ianuarie 1957 către Sfântul Scaun, mons. Pleşca 
relatează despre situaţia Seminarului mare şi a celui mic din Iaşi, indicând 
schema de organizare, aceeaşi ca mai sus, adăugând ca profesor de exegeză 
biblică pe mons. Carol Pakocs, originar din Satu Mare şi transferat de la 
Institutul Teologic din Alba-Iulia. Ca efectiv de studenţi, indică un număr 
de 20, iar elevi seminarişti - 75. Ca difi cultăţi majore indică lipsa manualelor 
şi a breviarelor, cu speranţa unei rezolvări urgente. Totodată, imploră bi-
necuvântarea apostolică.

Sursele economice ale Seminarului au fost încă de la înfi inţarea lui, în 
1886, foarte precare. Mereu s-a apelat la mila binefăcătorilor. În acest sens, 
citez ceea ce scria episcopul Nicolae Iosif Camilii, în 1892, unei binefăcă-
toare din Belgia, Caroline Marie Kaiser: „Seminarul meu nu are nici o 
sursă pe care să pot conta. Contez doar pe providenţă, prin care bunii ca-
tolici din străinătate ne ajută”.

Situaţia se verifi că şi în zilele noastre, astfel că acest Seminar poate fi  
numit pe drept cuvânt SEMINARUL PROVIDENŢEI.

Cursurile anului şcolar 1956-1957 au început pe data de 26 noiembrie 
1956, după invocarea cu smerenie şi încredere a Duhului Sfânt, dătătorul 
de lumină, tărie, mângâiere şi pace. 

Studenţii şi elevii erau repartizaţi pe ani şi clase astfel: clasa a VIII-a - 
34 de elevi începători (prima clasă a Seminarului mic, la vremea când 
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învăţământul general era de 11 clase); clasa a IX-a - 16 elevi; clasa a X-a - 
23 de elevi; clasa a XI-a - 8 elevi. La Institutul Teologic: anul I - 2 studenţi; 
anul II - 6 studenţi; anul III - 4 studenţi; anul IV - nimeni; anul V - 5 stu-
denţi; anul VI - 3 studenţi.

Seminarul era plin până la refuz. În inimile tuturor stăpânea bucuria că 
suntem din nou la noi acasă şi că putem pregăti preoţi după specifi cul şi 
trebuinţele Bisericii noastre locale.

ACEASTA A FOST REDESCHIDEREA SEMINARULUI DIECEZAN 
DIN TOAMNA ANULUI 1956.

În fi nalul acestei expuneri, mă simt obligat a vă declara că m-aş consi-
dera incomplet şi incorect faţă de mine însumi şi faţă de dumneavoastră 
dacă nu aş încerca să răspund unei întrebări ce s-ar putea pune în legătură 
cu tot ceea ce am prezentat: Cum s-a putut obţine această retrocedare a 
unui aşezământ de cult, într-un regim comunist ateu, în fază incipientă, 
revoluţionară? Aminteam mai sus de motivele politice viclene, de răgazul 
liniştitor de care statul avea nevoie pentru realizarea programului de re-
forme radicale iniţiate.

Deşi retrocedarea nu a fost, de fapt, decât o restituire după o confi scare 
nedreaptă, totuşi, într-un context ca acela a fost socotit de unii ca un favor, 
care, după cum se va verifi ca imediat, a trebuit să fi e plătit destul de scump 
cu şicane şi chiar compromisuri dureroase. Orice încadrare în posturile 
didactice şi administrative trebuia să aibă recunoaştere din partea Guver-
nului, profesorul propus având a trece prin furcile caudine ale organelor de 
Securitate. Bruma de salarizare şi de burse era condiţionată şi verifi cată 
minuţios. Cât priveşte procesul de învăţământ, trebuiau să fi e respectate 
rigorile regimului: manuale şcolare ofi ciale, program de educaţie cetăţe-
nească, în care să fi e preamărite la superlativ realizările clasei muncitoare, 
clasa conducătoare, idealurile non plus ultra comuniste, conturarea lumi-
noasă a omului nou, prietenia veşnică şi de nezdruncinat cu Uniunea So-
vietică (bastionul păcii e U.R.S.S.).

La începutul fi ecărui an de învăţământ trebuiau să fi e trimise în patru 
exemplare Ministerului Cultelor programele analitice, tabelele nominale 
ale elevilor, studenţilor şi profesorilor. Acestea, pentru a fi  verifi cate cu 
atenţie la direcţia de studii a aceluiaşi Minister. Totul era supus inspecţiilor 
statale riguroase.

Ca exemplifi care, aş aminti de inspecţia drastică făcută pe la mijlocul 
lunii aprilie 1959 de către tov. inspector Ştefan Stănescu. După efectuarea 
acesteia, care s-a soldat cu sancţionarea prorectorului Anton Trifaş (reţine-
rea salariului pe trei luni din cauza lacunelor constatate, adică lipsa stemei 
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RPR din sălile de curs, a tablourilor fruntaşilor PCR-işti ş.a.), s-au trasat 
mai multe sarcini, dintre care am spicuit:
–  învăţământul să se facă după programele analitice aprobate de Depar-

tamentul Cultelor şi numai după manualele de şcoală actuale;
– lectura particulară a elevilor va fi  asigurată prin punerea la dispoziţie a 

materialului didactic corespunzător: biblioteci, abonamente la ziare şi 
reviste, sală de lectură;

– recrutarea corpului didactic sub aspectul califi cării profesionale şi al 
loialităţii faţă de Guvern;

– nelipsitul ARLUS (Alianţa României la Uniunea Sovietică sau, mai 
exact, Alipirea României la Uniunea Sovietică);

– Gazetă de perete la zi;
– activitatea educativ-patriotică;
– ţinerea la curent cu mersul politic în ţară şi în lumea întreagă;
– antrenarea educativ-politică prin teatru, cinema, şedinţe ş.a.;
– muncă voluntară pentru construcţia socialismului.

Ca să nu mai vorbim de mulţimea tabelelor, situaţiilor statistice multi-
laterale, dărilor de seamă, angajamentelor clar stabilite şi urmărite ş.a.

Toate se transformau în ultimă analiză într-o mare lehamite. Oricum, 
trebuia să spui ca ei, chiar dacă făceai cum puteai sau credeai de cuviinţă, 
mai cu un banc, mai cu o masă bună şi cu plocoane date inspectorilor, şta-
bilor (care nu le refuzau), şi câte altele. E de râs? E de plâns? Poate amân-
două! Dăm din cap a dezaprobare, exclamând: O, tempora! O mores! O 
dictatores!

Drept happy-end, apelez la bătrânul şi dreptul Tobia din Vechiul Testa-
ment, la cântarea sa, adaptată la sărbătoarea noastră: 

Bucură-te aşadar, Seminarule [Ierusalime], şi te veseleşte pentru fi ii celor 
drepţi, căci toţi s-au adunat şi îl binecuvântează pe Domnul. Fericiţi cei care se 
vor bucura de activitatea ta! Sufl ete al meu, binecuvântează-l pe Domnul, Re-
gele cel mare, căci în cetatea Iaşilor este zidită casa lui... (cf. Tob 13,13-16)

Şi la Psalmul 32: „Lăudaţi-l pe Domnul, cântaţi-i o cântare nouă; cân-
taţi-i cu măiestrie şi cu strigăte de veselie, căci drept este cuvântul Dom-
nului şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare” (cf. Ps 32,2-4).

Iar din partea sfântului Clement, mucenic, al treilea papă al Romei 
după sfântul Petru, prezent astăzi în calendarul apusean, iar mâine în cel 
răsăritean: „Având de la Dumnezeu multele daruri, să-i mulţumim pentru 
toate. Lui să-i fi e mărire în vecii vecilor. Amin”.



TEOLOGIA MORALĂ ÎNTRE VECHI ŞI NOU

P.S. Aurel PERCĂ,
Episcop auxiliar

1. De la morala cazuistică la morala 
 Conciliului al II-lea din Vatican

Începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, situaţia refl ecţiei 
teologico-morale este caracterizată de abandonarea progresivă a unui mod 
de înţelegere şi trăire a imperativului moral, care a fost dominant în Bise-
rică pentru mai mult de trei secole. Ne referim la morala cazuistică, pe 
care o vom prezenta pe scurt în geneza şi evoluţia sa înainte de a-i constata 
dispariţia treptată din orizontul teologic.

Descrierea acestui tip de teologie morală ne va ajuta să avem o viziune 
mai completă despre dezvoltarea istorică a moralei creştine şi, mai ales, să 
înţelegem în ce constă această trecere a teologiei morale de la „vechi” la „nou”.

În istoria teologiei morale, perioada post-tridentină ocupă un loc impor-
tant. Începutul moralei ca disciplină independentă coincide cu apariţia 
moralei cazuistice.

În zorii secolului al XVII-lea, mai precis în anul 1600, apariţia lucrării 
Institutiones morales a spaniolului Juan Azor înseamnă naşterea unui gen 
literar nou în teologia morală. Desprinsă de acum înainte de fi lozofi a vie, 
de dogmă şi chiar de o teologie morală speculativă, străină spiritualităţii şi 
misticii, această Theologia moralis practica va fi  numită în mod pompos 
Theologia moralis1.

Începând cu această dată şi suplinind uneori dreptul canonic, teologia 
morală rămâne fi delă planului şi metodei defi nite de Ratio studiorum din 
cadrul Colegiului Roman. Pentru prima oară în istoria teologiei morale, 
morala a dobândit o autonomie proprie; ea nu mai depindea de alte disci-
pline; studierea virtuţilor morale – de exemplu, a credinţei – nu mai por-
nea, ca, de pildă, în Petru Lombardul, de la întrebarea ciudată a vechilor 
scolastici: „A avut Isus Cristos credinţă?”

Morala cazuistică are antecedente istorice în Cărţile penitenţiale şi în 
Summae per confessores. Trecerea de la această fază la noul gen al moralei 
cazuistice, prezentă în Institutiones morales, reprezintă deja o evoluţie a 
acestei discipline faţă de secolele precedente, dictată de spiritul Conciliului 

1 Cf. L.VEREECKE, Introduzione alla storia della teologia morale, Roma 1969, 66.



DIALOG TEOLOGIC 18 (2006)44

Tridentin, mai ales pornind de la administrarea sacramentului Penitenţei, 
care cerea declararea exactă a păcatelor după număr, specie şi împrejurări, 
ceea ce a dus la aprofundarea problemelor de teologie morală. Dezvoltarea 
istorică a moralei cazuistice, după ce s-a consumat separarea de dogmatică, 
este cuprinsă între secolul al XVII-lea până la Conciliul al II-lea din Vati-
can (pentru a indica un moment determinant).

Exigenţa reînnoirii metodei şi a conţinutului s-a făcut simţită înăuntrul 
şi în afara Bisericii deja din jurul anilor ’50. Era deja clar că morala, elabo-
rată de Conciliul Tridentin şi după aceea, nu mai făcea faţă schimbărilor 
empirice şi conceptuale ce au intervenit de-a lungul veacurilor. Pe de altă 
parte, nu se notau mari semne de schimbare, aşa încât, la deschiderea Con-
ciliului al II-lea din Vatican, refl ecţia morală a ajuns nepregătită. Teologii 
moralişti convocaţi la Conciliu erau puţini, mai mult chemaţi într-o peri-
oadă ulterioară pentru elaborarea a ceea ce acum este Constituţia pastorală 
Gaudium et spes. Voi reveni asupra acestui moment al Conciliului.

Am voit să amintesc de această perioadă din istoria teologiei morale 
pentru a avea o viziune mai completă a dezvoltării istorice a acestei disci-
pline şi pentru a vedea că a existat mereu o tendinţă de trecere de la „vechi” 
la „nou”.

Morala se califi ca în mod prevalent, ba chiar în exclusivitate, în a aminti 
„ceea ce nu trebuie făcut”, mai degrabă, decât „ce trebuie făcut”; teologia 
morală era mai expertă în analiza păcatelor şi a deosebirii lor după gen şi 
specie, mai puţin în prezentarea virtuţilor şi valorilor; mai preocupată de 
formarea conştiinţelor în particular şi mai puţin a conştiinţei publice (eco-
nomie, cultură, politică etc.); mai atentă să evalueze actul uman conside-
rat în sine şi mai puţin preocupată de a-l prezenta în contextul vieţii per-
sonale şi comunitare.

Teologia morală care se învăţa în seminarii şi universităţile pontifi cale 
era aproape în întregime pătrunsă, în toate tratatele sale, de dreptul canonic 
şi civil; cu alte cuvinte, se învăţa mai mult dreptul decât morala, cu rezul-
tatul propunerii unei morale legaliste şi cazuistice, o morală redusă la un 
ansamblu de norme şi de precepte pozitive, civile şi ecleziastice.

Recunoscând meritul şi importanţa acestui mod de a prezenta proble-
mele de teologie morală, impuse de contextul istoric al Bisericii, putem 
prezenta schematic următoarele defi cienţe2:

– ruptura moralei de sinteza teologică: nu este vorba de separare ca dis-
ciplină autonomă, ci de ruptura de izvoarele reale autentice de unde trebuie 
să izvorască angajarea creştinului; ruptura de Sf. Scriptură, ruptura de 
teologie (cristologie, ecleziologie, teologia sacramentală);

2 Cf. M. VIDAL, Manuale di etica teologica. I. Morale fondamentale, Assisi 1994, 130-132.
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– legalismul exagerat: morala cazuistică s-a născut şi s-a dezvoltat într-un 
mediu legalist, şi acest legalism al moralei cazuistice apare în mod special în:

importanţa acordată „obligaţiei” (datoriei, ascultării etc.);• 
importanţa primită din partea legii pozitive, mai ales a celei bisericeşti;• 

– pozitivismul teologic şi pragmatismul moral (metoda pozitivă în pre-
darea teologiei). Pozitivismul moral practic a dominat şi morala cazuistică, 
fapt evident în preocuparea de a acorda un loc important argumentului de 
autoritate (o citare biblică, un document al magisteriului, părerea unani-
mă a teologilor moralişti) şi în cea de a deduce unele principii ce trebuiau 
acceptate în mod indiscutabil, dar nu pentru a da o bază valorilor morale;

– ruptura de fi losofi e; morala post-tridentină a suferit din cauza lipsei 
de dialog cu gândirea fi lozofi că din timpul ei. În timp ce sfântul Toma şi-a 
construit edifi ciul moral într-un dialog continuu cu Aristotel, teologii mo-
ralişti nu au ţinut cont de curentele ideologice ale epocii lor;

– legătura excesivă cu practica penitenţială: morala cazuistică, fi ind de-
bitoare Sumelor pentru confesori, a avut o relaţie directă şi imediată cu 
practica penitenţială. De aceea, manualele de morală cazuistică sunt gân-
dite pentru confesori. Această legătură excesivă cu practica penitenţială a 
dat moralei anumite accente: predilecţia pentru determinarea păcatelor 
(cu consecinţa imediată a unei „morale a limitei sau a minimului”; insis-
tenţa asupra cazului concret, cu reducerea la un tip de „morală a actelor”; 
prevalenţa punctelor practice cu referinţă imediată la practica sacramen-
tului Spovezii.

Istoria teologiei morale a cunoscut diferite modele în intenţia sa de a 
prezenta angajarea etică a creştinilor, dorind în acelaşi timp să rămână fi -
delă mesajului evanghelic şi situaţiei schimbătoare a fi ecărei epoci.

În a doua parte a secolului al XX-lea a început defi nirea unui alt model 
de teologie morală, care intenţiona să însumeze originalitatea genuină a 
evangheliei şi adaptarea ei la situaţia omului actual. În lipsa unei denumiri 
acceptate în mod unanim, îi putem da numele de morală reînnoită. 

2. Reînnoirea Conciliului al II-lea din Vatican: 
 confi gurarea unui model nou de teologie morală

a) Primele începuturi de reînnoire

Evenimentul eclezial al Conciliului al II-lea din Vatican marchează sfâr-
şitul moralei cazuistice sau post-tridentine şi începutul unei perioade noi 
în istoria teologiei morale. Acest sfârşit a avut nuanţele unei „victorii” pen-
tru unii şi ale unei „înfrângeri” pentru alţii. Se încheia perioada manualelor 
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denumite Institutiones morales şi începutul altei perioade, aceea a moralei 
reînnoite sau a moralei de după Conciliu3.

Trecerea de la morala cazuistică la morala reînnoită nu a fost uşoară 
(aşa cum, de altfel, nici acum nu este uşor să armonizăm toată învăţătura 
moralei cu spiritul promovat de Conciliul al II-lea din Vatican). Reînnoirea 
teologiei morale nu a fost o operă aşa de uşoară cum au crezut mulţi teologi 
şi aşa cum constatăm şi noi în mediul nostru. Este şi fi resc; a implanta o 
morală de tip nou pe un teren ocupat pentru atâta timp de morala cazuis-
tică este destul de complicat.

Trebuie să subliniez faptul că, în ciuda existenţei unor centre de studii 
teologice care susţineau reînnoirea în domeniul teologiei morale, în ajunul 
şi chiar în timpul desfăşurării Conciliului continuau să apară ediţii de ma-
nuale de morală cazuistică (la noi a ajuns, printre altele, manualul lui Van 
Kol4); şi nu este greu de intuit neîncrederea multora faţă de reînnoirea 
acestei discipline. 

Fiind în imposibilitatea de a fi  la curent cu aceste tentative de reînnoire, 
chiar cu documentele Conciliului în faza de desfăşurare, în Seminarul nos-
tru s-a continuat predarea teologiei morale după sistemul cazuistic, cunos-
cut fi ind manualul lui Noldin în trei volume, plus o broşură5 (De Principiis, 
De praeceptis, De Sacramentis şi broşura De castitate).

Fără a condamna acest sistem de predare a moralei, trebuie să recu-
noaştem meritul lui, majoritatea dintre preoţii noştri formându-se în spi-
ritul moralei cazuistice. De aceea, a existat şi există pentru mulţi revenirea 
la expresia „morala cazuistică”; este greu să se treacă la o formă care cere 
o capacitate de a lega morala de celelalte discipline teologice. Dar o dată cu 
pătrunderea spiritului promovat de Conciliul al II-lea din Vatican s-au fă-
cut simţite şi dorinţele de reînnoire şi în contextul Seminarului nostru.

De altfel, trecerea de la „vechi” la „nou” în domeniul teologiei morale a 
fost lentă şi pentru Conciliu.

b) Teologia morală în desfăşurarea Conciliului

În intenţia Conciliului a fost şi abordarea teologiei morale, însă nu în 
faza pe care o cunoaştem din documentele fi nale, ci în faza iniţială.

Conciliul urma să trateze despre teologia morală într-o schemă intitulată 
De ordine morali, pregătită de un grup de moralişti romani de tip conser-
vator. Forma sa urma metodologia de condamnare: condamnarea erorilor 

3 Cf. Ph. DELHAYE, „L’utilisation des textes du Vatican II en theologie morale”, Revue 
Theologique de Louvain 2 (1971) 422.

4 Cf. A. VAN KOL, Theologia moralis, I-II, Herder 1968.
5 H. NOLDIN, Summa theologia moralis, I-III, ed. a VIII-a (vol. II: ed. a IX-a), Rauch 

(Pustet) 1910/09. 
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actuale în domeniul moralei. Această schemă a fost respinsă în ansamblul 
ei şi nu a fost substituită de nici o altă schemă care să reunească referinţele 
la reînnoirea teologiei morale. Acest fapt explică vicisitudinile la care a fost 
supusă morala în timpul desfăşurării Conciliului. Pentru ce motiv?

Istoria Conciliului demonstrează că marile texte adoptate sunt datorate 
unor eforturi teologice care le-au precedat. Acesta este cazul liturgiei, al 
ecleziologiei, al exegezei. Or, mişcarea în favoarea reînnoirii moralei a fost 
relativ exclusă; pe de altă parte, la Conciliu au participat puţin teologi mo-
ralişti; majoritatea episcopilor prezenţi erau specialişti în exegeză şi dog-
matică; alegerea experţilor (periti) i-a exclus aproape în totalitate pe teolo-
gii moralişti favorabili noilor tendinţe.

A trebuit să mai treacă ceva timp până când a venit şi rândul moralei, 
şi aceasta a coincis cu pregătirea schemei pentru constituţia pastorală Ga-
udium et Spes. Consecinţele sunt paradoxal fericite, pentru că în acest 
document se va căuta găsirea unei noi formulări a imperativelor credinţei 
în concordanţă cu Sfânta Scriptură, cu dogma, cu alte cuvinte, cu viaţa 
Bisericii, deschizând perspectivele reînnoirii moralei6.

Trecând în revistă documentele conciliare, ne întrebăm care este apor-
tului Conciliului al II-lea din Vatican la reînnoirea moralei. 

Răspunsul la această întrebare poate fi  diferit, în funcţie de unghiul din 
care evaluăm Conciliul. De fapt sunt răspunsuri divergente; amintesc 
două, pe care le consider de mare autoritate.

Y. Congar, la un congres ţinut în 1967, făcând un fel de bilanţ al Conci-
liului, afi rma defi cienţa sau lipsa temei morale în acesta; după acest teolog, 
Conciliul al II-lea din Vatican nu se caracterizează ca un conciliu de reîn-
noire a teologiei morale7.

O altă autoritate, de această dată în domeniul teologiei morale, B. Häring, 
promotor al reînnoirii teologiei morale încă prin anii ’50 cu lucrarea Legea 
lui Cristos, evaluează ca pozitiv aportul Conciliului la reînnoirea moralei; 
după el, Conciliul marchează începutul unei noi epoci pentru teologia mo-
rală şi crede că fi ecare document conciliar contribuie la această nouă etapă. 
Spiritul general al Conciliului este o atmosferă care acceptă în cele din urmă 
şi chiar cere reînnoirea moralei: de exemplu, constituţia dogmatică Lumen 
gentium aduce perspectiva unei morale mai ecleziale; Dei Verbum plasează 
la baza moralei Sfânta Scriptură; constituţia Sacrosanctum Concilium 
conferă o dimensiune tainică şi sacramentală comportamentului creştin; 

6 Cf. Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando. Series II. Praepa-
ratoria, III/I, Vatican 1969, 24-53.

7 Cf. Y. Congar, Ecclesia 37/2 (1976) 1947.
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constituţia pastorală Gaudium et Spes abordează teme concrete şi hotărâ-
toare pentru viaţa şi comportamentul creştin8.

Există un text conciliar în care, în formă explicită, se vorbeşte despre 
aggiornarea teologiei morale; ne referim la paragraful 16 din decretul pen-
tru formarea viitorilor preoţi, Optatam totius: „Se va acorda o deosebită 
grijă perfecţionării teologiei morale, a cărei expunere ştiinţifi că, hrănită 
mai mult din învăţătura Sfi ntei Scripturi, să pună în lumină măreţia che-
mării credincioşilor în Cristos şi obligaţia lor de a aduce rod în iubire pen-
tru viaţa lumii” (OT 16). 

Este vorba de un adevărat îndemn, de un votum al Conciliului, ca să se 
pună un accent deosebit pe reînnoirea teologiei morale. Această accentuare 
era interpretată plecând de la situaţia nefavorabilă în care se afl a această 
disciplină. Suntem în faţa unui mandat explicit al Conciliului pentru pro-
movarea reînnoirii moralei. Acest îndemn este „punctul culminant al tutu-
ror eforturilor făcute până astăzi pentru reînnoirea teologiei morale şi în-
seamnă, fără îndoială, începutul unei noi epoci”9.

În acest sens, s-au pus în relief trăsăturile pe care Conciliul le cere pen-
tru morala catolică: caracterul ştiinţifi c, specifi cul creştin (legătura cu 
Sfânta Scriptură), orientarea pozitivă şi de perfecţiune (să pună în evidenţă 
măreţia vocaţiei creştine), caracterul eclezial („al creştinilor în Cristos”), 
unifi cată în caritate şi deschisă faţă de lume (obligaţia de a aduce roade de 
caritate pentru viaţa lumii).

c) După Conciliul al II-lea din Vatican

Refl ecţia din perioada post-conciliară a căutat să realizeze programul de 
reînnoire – de aggiornare. Conciliul a deschis pentru teologia morală trei per-
spective, care îi conferă o identitate proprie în calitate de ştiinţă teologică:

perspectiva biblico-teologică• : este esenţială pentru teologia morală; 
lipsa sau referinţa insufi cientă la cuvântul lui Dumnezeu este la ori-
ginea crizei moralei tradiţionale;
dimensiunea istorică• : referinţa la istorie este un aspect esenţial al 
eticii creştine; morala creştină este istorică pentru simplul fapt că 
este destinată a fi  contemporană cu orice epocă istorică;
dimensiunea eclezială• : morala creştină se califi că drept eclezială 
pentru diferiţi factori; comunitatea creştină este locul cunoaşterii 
adevărului moral, împotriva oricărei forme individualiste; în plus, 
dimensiunea eclezială a moralei trebuie să aibă în centru magiste-
riul ierarhic.

8 B. HÄRING, „Moraltheologie unterwegs”, Studia moralia 4 (1966) 8-9.
9 B. HÄRING, La legge di Cristo, I, Brescia 1972, 76.
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Bineînţeles că al II-lea Conciliu din Vatican nu a terminat munca de 
reînnoire a teologiei morale; abia acum începe să se intensifi ce această 
muncă de reînnoire. 

Este difi cil să facem un bilanţ al refl ecţiei teologico-morale posterioare 
Conciliului, din lipsa unei perspective sufi ciente pentru o analiză obiectivă. 
Totuşi, au fost semnale deosebite marcate de diferite compendii de studii 
izolate, dicţionare, enciclopedii, opere colective, unde s-a încercat şi se în-
cearcă în continuare această muncă de reînnoire. Este interesant faptul că 
enciclica Veritatis spendor (1993) subliniază această operă de reînnoire: 

Efortul multor teologi, susţinuţi de încurajarea Conciliului, a dat deja roadele 
sale cu refl ecţii interesante şi utile cu privire la adevărurile de crezut şi de apli-
cat în viaţă, prezentate în formă corespunzătoare sensibilităţii şi interogativelor 
timpului nostru (nr. 29).

Totuşi, această enciclică, publicată la o distanţă de 38 de ani de la Con-
ciliu, conţine şi un avertisment determinat de orientările actuale ale teolo-
giei morale: edifi ciul moralei se bazează pe trei concepte – adevărul, liber-
tatea şi binele. Enciclica nu face altceva decât să facă explicită această 
afi rmaţie prin două mişcări repetate încontinuu: condamnarea devierilor 
şi formularea unei orientări corecte pentru viaţa creştină. Enciclica vizează, 
mai ales, afi rmaţiile teoretice şi practice care exaltă libertatea omului, 
mergând chiar până la o opoziţie faţă de adevăr. În această criză de „liber-
tate” şi de „adevăr” îşi fac simţită prezenţa subiectivismul, individualis-
mul, utilitarismul, scepticismul.

Propunerea morală a Papei Ioan Paul al II-lea este un efort pentru men-
ţinerea ordinii morale obiective în faţa ameninţărilor pe care cultura actu-
ală de matrice subiectivistă le prezintă, cu tendinţe grave ce aduc în ome-
nire un „gol moral”. 

Această intervenţie a enciclicei Veritatis splendor este departe de a frâna 
reînnoirea în curs a teologiei morale. Magisteriul are misiunea de a tutela 
şi veghea la respectarea adevărului revelat. De aceea, această enciclică tre-
buie citită cu responsabilitate fi delă de creştini şi de teologi, ea vrea să 
tempereze exagerările şi, în acelaşi timp, să revigoreze orientarea sănătoasă 
a moralei în spiritul cerut de Conciliu10.

3. Liniile caracteristice ale noului model de teologie morală

Vreau să indic pe scurt câteva dintre liniile caracteristice ale teologiei 
morale, prezentate în spiritul voit de Conciliul al II-lea din Vatican.

10 Cf. M. VIDAL, La proposta morale di Giovanni Paolo II. Commentario teologico-morale 
della enciclica „Veritatis Splendor”, Bologna 1994.
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1) Morala cazuistică vedea aplicarea legii la diferite cazuri şi împreju-
rări; noul model de morală situează persoana în centrul sistemului etic. 
Omul este „subiectul” moralei şi omul este obiectul evaluării etice. Această 
confi gurare personalistă a moralei concordă cu viziunea biblică şi cu men-
talitatea omului de astăzi. Pentru Biblie, comportamentul moral are loc în 
raportul interpersonal; este persoana (omul) cea care acţionează în dialog 
cu altă persoană (Dumnezeu). Conciliul al II-lea din Vatican şi-a însuşit 
această orientare şi a aplicat-o la morala conjugală (cf. GS 51).

2) Pornind de la orientarea personalistă a moralei, dobândesc o impor-
tanţă deosebită categoriile etice de opţiune fundamentală şi de atitudine în 
faţa hegemoniei actelor din morala cazuistică. Studiile asupra opţiunii 
fundamentale au pus în evidenţă importanţa categorică a acestei structuri 
antropologice pentru a exprima responsabilitatea morală.

3) Teologia post-tridentină a suferit un proces de „închidere” într-un 
ghetou: totul era limitat la viaţa eclezială. Morala actuală vrea să trăiască 
într-o viaţă de dialog, de deschidere, de convieţuire. Acest dialog se reali-
zează la diferite niveluri:

dialog cu întregul complex al ştiinţelor teologice: teologia morală, • 
deşi îşi păstrează independenţa ca disciplină, trebuie să fi e în dialog 
cu exegeza, istoria Bisericii, teologia sistematică şi cu celelalte disci-
pline ale ştiinţelor teologice - sociologia, psihologia, alte sisteme mo-
rale necatolice. Morala actuală caută să dea un răspuns la exigenţe-
le unei omeniri pe cale de secularizare. Teologia morală trebuie să 
dea o nouă semnifi caţie problemelor de bază ale eticii creştine: ce 
înseamnă voinţa lui Dumnezeu, când pe ea se bazează morala creş-
tină; care este relaţia între credinţă şi Cristos şi comportamentul 
moral al creştinului; care sunt modurile şi căile de intervenţie ale 
Bisericii în problemele acestei lumi.

4) Pentru multe motive, teologia morală post-tridentină s-a menţinut 
pe planul eticii individuale. Morala actuală caută să depăşească această 
viziune individualistă: „Amploarea şi rapiditatea transformărilor cer mai 
mult ca oricând ca nimeni să nu se complacă într-o etică pur individualistă, 
făcând abstracţie de evoluţia lucrurilor sau lăsându-se în voia inerţiei” 
(GS 30). Practic, este vorba de o de-privatizare a teologiei morale ce cores-
punde acestei tendinţe prezente în tot domeniul teologiei, în general. Ple-
când de la această perspectivă, morala reînnoită trebuie să aibă:

o tonalitate mai comunitară (cf. • GS 30);
capacitatea de a rezolva problemele morale cu o nouă orientare mai • 
comunitară şi socială (cf. LG 1), în faţa dispreţului faţă de legile şi 
normele sociale, evaziunea sub toate formele, normele de igienă şi 
circulaţie, problema datoriilor faţă de societate etc.;
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deschiderea faţă de problemele noi, în raport cu viaţa socială şi co-• 
munitară.

4. Situaţia reînnoirii moralei în Seminarul din Iaşi

Cum s-a produs această trecere de la „vechi” la „nou” în Seminarul din 
Iaşi? Trebuie spus că documentele Conciliului au pătruns destul de târziu 
la noi. Şi deşi aveam documentele la un moment dat, nu era o legătură cu 
refl ecţia teologică pe plan internaţional, pentru a vedea cum se pun în 
practică diferitele directive ale Conciliului. De aceea, pentru mult timp în 
Seminarul nostru s-a mers încă pe linia tradiţională, până când s-au întors 
primii preoţi ce au studiat la Roma. Si aceasta se întâmpla la o distanţă de 
15 ani de la începerea Conciliului. Preasfi nţitul Ioan Robu a fost primul 
care, studiind teologia morală la Roma, a adus prima adiere de schimbare 
în metoda prezentării şi predării teologiei morale la lumina Conciliului. 
Nu a fost uşor, deoarece lipsea literatura de specialitate, nu existau studii 
sistematice propriu-zise, ca, de altfel, la toate disciplinele teologice; trece-
rea de la Noldin11, autorul după care au studiat multe generaţii de preoţi 
în acest Seminar, la noua formă de prezentare a teologiei morale, mulţi 
spuneau „după Häring”, deşi nu s-a predat niciodată după manualele aces-
tui autor.

Primele încercări au fost lucrările monografi ce cu care s-au acoperit 
problemele rămase descoperite din vechiul manual: problema căsătoriei, a 
virtuţilor teologale şi cardinale, a Spovezii.

Se simţea totuşi nevoia unui manual care să prezinte toate problemele 
de morală, asemenea vechilor manuale. Prima încercare a fost traducerea 
şi fi xarea ca manual de bază pentru teologia morală a celor trei volume ale 
lui A. Günther12.

Între timp au apărut şi alte încercări de manuale elaborate în spiritul 
Conciliului al II-lea din Vatican – cu limite şi uneori exagerări – şi pe baza 
lor s-a încercat alcătuirea tratatelor unitare de morală care să acopere toată 
aria de probleme cerută şi de Ratio studiorum.

S-a reuşit să se facă saltul de la „vechi” la „nou”? Într-o logică de conti-
nuitate/discontinuitate, Conciliul al II-lea din Vatican încheie o tradiţie şi 
deschide o alta; încheie tradiţia aşa-zisă a moralei manualelor, care, din 
secolul al XVI-lea, a ajuns fără întrerupere în timpurile noastre. Ca urmare 
a intervenţiei Conciliului, încetul cu încetul, teologia morală, ca disciplină 
teologică, s-a reînnoit profund. Trebuie să recunoaştem că este meritul 

11 H. NOLDIN, Summa theologia moralis, I-III, Rauch (Pustet) 1910/09. 
12 A. GÜNTHER, Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale, I-III, Paoline 19824, 

trad. română: Chemare şi răspuns. O nouă teologie morală, ITRC, Iaşi 1986.
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multor teologi moralişti ce s-au angajat să prezinte o morală mai corespun-
zătoare sensibilităţii şi interogativelor oamenilor din timpurile noastre; o 
morală categoric teologică, o morală a credinţei şi, în acelaşi timp, a raţiunii. 
Noi vorbim la distanţă de 40 de ani de la Conciliul al II-lea din Vatican. 
Între timp, în seminarii şi în universităţile pontifi cale şi în şcolile de for-
mare teologică, manualele tradiţionale au dispărut, găsim manuale noi, 
care sunt rodul muncii şi angajării unor teologi moralişti ce au luat în se-
rios recomandarea Conciliului al II-lea din Vatican, care cerea o expunere 
mai teologică a moralei, astfel încât să răspundă, pe baza evangheliei, la 
problema etică a timpurilor noastre.



DE LA ALBA-IULIA LA IAŞI – 1956:
O REMEMORARE

Andrei BREZIANU

Este greu, dacă nu imposibil, de imaginat, pentru cei tineri de azi, trăi-
rea încercată în acele timpuri de cumpănă de unul ca cel care vă vorbeşte: 
în îndepărtaţii ani cincizeci ai secolului trecut, a crede într-o vocaţie mai 
înaltă şi a îmbrăţişa studiul fi lozofi ei şi teologiei într-un loc precum unicul 
Seminar rămas în România, în împrejurările celei mai crunte apăsări tota-
litare şi atee asupra spiritului românesc, era un fapt trăit ca o biruinţă 
tacită asupra acelor vremuri: vremuri de restrişte pentru cele duhovni-
ceşti, vremuri de mari încercări, timp totodată binecuvântat de călire şi 
oţelire întru credinţă.

Seminarium Incarnatae Sapientiae – adică Institutul Teologic Romano-Ca-
tolic din Alba-Iulia – a fost în acel timp, o vreme, singura instituţie forma-
toare îngăduită de Providenţă unde Seminarul a cărui redeschidere din 
1956 o celebrăm, s-a păstrat temporar, aş spune in nuce, într-un fel de pro-
videnţial surghiun, în străvechea cetate de scaun de pe malurile Mureşului, 
unde până şi personalul administrativ-gospodăresc care gira treburile bu-
cătăriei, curăţeniei şi spălătoriei era recrutat tot de prin satele Moldovei 
catolice. Ca sămânţa bine păstrată la loc ferit, instituţia Seminarului ie-
şean, închis în 1948 de puterea temporală de atunci, a dăinuit astfel preţ 
de patru ani, sub alt însemn şi altă identitate, departe de leagăn, într-un 
tăcut, vremelnic transfer de energii umane, timp de care cei care au trăit 
momentul îşi amintesc.

După o interdicţie de patru ani, Departamentul Cultelor autorizase redes-
chiderea unui Seminar catolic, unul singur pe ţară, cel de la Alba-Iulia. 
Acolo, printr-o calculată îngăduinţă a puterii, statul dădea astfel prilej Bi-
sericii îngrădite şi prigonite să-şi crească şi să-şi educe, sub supraveghere 
severă, viitorii slujitori. Este un fapt istoric că, între 1952 şi 1956, forţa 
umană şi spirituală în formare, corpul studenţesc de la Alba-Iulia, provenea, 
în proporţie precumpănitoare, din grupul de seminarişti ai Diecezei de 
Iaşi: ieşenii constituiau la Alba-Iulia un fel de sâmbure al Seminarului 
„Sfântul Iosif”, reaşezat, în vremuri vitrege, printr-o mână de reprezen-
tanţi ai ei, departe de Copou, între zidurile medievale de la Alba-Iulia. 
Poate părea forţată fi gura mea de stil. Instituţia unde ne afl ăm astăzi fusese 
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totuşi desfi inţată în vara anului 1948. Locurile şi bunurile acestui institut 
fuseseră confi scate. Zidirea şi tot ce se afl a sub acoperişurile ei, în formele 
de atunci, primiseră alte destinaţii, vulgare, profane.

La Alba-Iulia însă, în ceea ce am putea numi o paradoxală clandestini-
tate, un mic corp studenţesc precumpănitor moldav, îndrumat de doi preoţi 
ai acestei dieceze, a dus atunci mai departe – prin spirit formator şi taciturnă 
perseverenţă – chemarea dragei Alma Mater din inima Moldovei catolice. 
În primul rând, prin cultivarea unui focar de îndrumare spirituală de ex-
cepţie, dinamizat de puternica, răscolitoarea personalitate a părintelui Le-
opold Nestmann, fi u al acestei Dieceze, fi u al acestui Seminar. Şi, alături de 
el, prin proaspăt hirotonitul preot ieşean, astăzi monseniorul Anton Des-
pinescu, cel prezent în mijlocul nostru ca martor nepreţuit al acelor mo-
mente de demult. Corpul profesoral era în rest alcătuit dintr-o mână de 
profesori de limba maghiară, preoţi, în parte, ai Diecezei de Alba-Iulia. 
Nestăpânind bine româna, aceştia predau cursurile în latină: de la Dogma-
tica Fundamentalis, cu părintele Joszef Nemecsek, la Studium Biblicum, 
cu părintele Ferencz Farago, şi de la Catehetică, cu părintele Kopeczi Janos, 
la Historia Ecclesiae, cu părintele Emil Sturek.

Seminariştii Iaşului erau aşadar prezenţi în proporţii majore pretutin-
deni: în sălile de curs, în sălile de studiu, în pulsaţia rugăciunii şi intensi-
tatea meditaţiei de seară. Ieşenii umpleau băncile capelei. La orgă cu tânărul 
seminarist din Butea Iosif Andrici, bolţile străvechii Catedrale „Sfântul 
Mihail Arhanghelul” răsunau, lucru nemaiauzit până atunci, în acordurile 
unui cor ce îşi înalţă cântarea, nu doar în latină şi câteodată în maghiară, 
ci şi în română. Pe plan sonor, era o premieră absolută răsunând sub arca-
dele bătrânei catedrale romanice din veacul al XIII-lea.

Alături de câţiva franciscani clandestini, seminariştii Diecezei de Iaşi 
sosiseră la Alba-Iulia în 1952. Amintirile mele datează din anii 1954-1956. 
Ţin minte şi acum cum „magiştrii” noştri erau regretaţii Anton Sar şi Sil-
vestru Benchea.
Ţin să repet, viaţa Seminarului din Alba-Iulia acum peste o jumătate de 

secol era marcată defi nitoriu de prezenţa studenţilor trimişi de Dieceza, 
atunci desfi inţată, a Iaşului, ca şi din provincia franciscană a Moldovei – 
împinsă şi ea în catacombe de vechiul regim. Mai erau câţiva bucureşteni 
(eu însumi fi ind printre aceştia). Şi, dovadă de mare curaj şi sfi dare, câţiva 
teologi greco-catolici, între ei, un tânăr taciturn, Lucian Mureşan, astăzi 
mitropolitul Blajului, şi alături de el alţi tineri uniţi, Abrudan şi Aştelean 
printre ei. Şederea lor la Alba-Iulia avea să fi e scurtă, căci autorităţile, 
prinzând de veste, aveau să impună curând şi ultimativ excluderea acestora 
din institut. Desigur, nu foarte numeroşi, mai erau la Seminar câţiva colegi 
maghiari.
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În acel context, aproape suprarealist pentru acele vremuri, îmi amin-
tesc evenimentul profund mişcător al primelor hirotoniri ofi ciate în de-
cembrie 1954, nu la Alba-Iulia, ci la Oradea. De ce? Singurul episcop afl at 
în libertate sub supraveghere şi în măsură să administreze sfânta taină a 
Preoţiei îşi trăia ultimele zile în retragere la Oradea: era octogenarul mon-
senior Ştefan Fiedler, cândva, prin anii treizeci ai veacului trecut, episcop 
titular al Diecezei de Oradea-Mare. Vă imaginaţi un singur episcop şubrezit 
de vârstă, în ale cărui singure mâini se afl a, la acel moment, putinţa de a 
administra public Sacerdoţiul pentru toţi viitorii preoţi catolici ai unei ţări 
ca România? Episcopul Ştefan Fiedler se născuse în anul 1871: un om năs-
cut în secolul al XIX-lea conferea, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, 
harul sacramental al Preoţiei tinerilor diaconi ai Diecezei de Iaşi, studenţi 
în acel timp de restrişte la Alba-Iulia; îi evoc aici pe cei trei din decembrie 
1955: părinţii Carmil Gherghel, Ioan Pârţac şi Cazimir Cotolevici, primii 
doi chemaţi între timp la Domnul (ca şi magiştrii noştri de atunci, părinţii 
Anton Sar şi Silvestru Benchea; ca şi mulţi alţi foşti colegi de generaţie la 
care ne gândim, în reculegere şi rugă, in caritate Christi).

Dar să revenim la acel moment trăit de ieşeni în decembrie 1954. Cei de 
azi nu-şi pot închipui senzaţia unică trăită de noi, cei rămaşi la Seminar, în 
timpul în care cei trei aleşi plecaseră pentru hirotonire la Oradea. Ce pri-
mire le-a fost rezervată la întoarcere! Ce sentiment de gratitudine ne-a 
însufl eţit pe toţi atunci!

Poate sentimentul cel mai dureros resimţit pentru cei de atunci era, 
într-adevăr, absenţa fi zică din fruntea diecezelor, a autorităţii episcopilor. 
Simplul fapt că nimeni nu mai văzuse mitra şi cârja de episcop de ani de 
zile (toţi episcopii fuseseră aruncaţi la închisoare) răspândea involuntar o 
stare răscolitoare de privaţiune, acceptată cu îngrijorare. Era epoca „ordi-
nariilor substituţi”, Dieceza de Iaşi fi ind condusă temporar de regretatul 
monsenior Petru Pleşca, pe atunci simplu preot, asupra căruia apăsau pre-
siuni enorme. Era perioada contactelor secrete cu Roma, a arestării multora, 
timpul când puterea politică încerca să înfi ripeze, pe căi dintre cele mai 
perfi de şi insidioase, o Biserică Catolică ruptă de legăturile ei cu Roma. 
Faptul că la Alba-Iulia, după patru ani de hiatus, un institut fusese totuşi 
autorizat să funcţioneze legal nu diminua cu nimic ananghia acelui timp 
crud, când, cu toată ierarhia episcopală în temniţe, viitorul însuşi al pasto-
raţiei catolice era păscut de primejdiile şi perspectiva unei efective intrări 
în catacombe.

La Alba-Iulia, în sălile de curs şi studiu, ca o sfi dare adusă rânduielilor 
impuse pe atunci oricărui aşezământ de educaţie din ţară, trona pe pereţi 
portretul Papei Pius al XII-lea încununat cu tiară şi – sfi dare şi la fel de 
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mare – portretul episcopului întemniţat Marton Aaron, păstorul absent al 
diecezei-gazdă.

O amintire de neşters a fost, nu mult după aceea, pentru noi toţi cei 
vremelnic prezenţi la Alba-Iulia, eliberarea din închisoare a episcopului 
Marton Aaron, la început consemnat cu domiciliu obligatoriu la Bucureşti. 
Am avut privilegiul să fi u trimis de conducerea Seminarului spre a-i înmâna 
un mesaj. Nu voi uita niciodată acel moment de taină. I-am ministrat la 
Liturghia de dimineaţă, o Liturghie foarte matinală, celebrată discret, fără 
credincioşi, în capela din palatul arhiepiscopal, pe care, dacă îmi amintesc 
bine, nu avea voie să-l părăsească. După Liturghie am stat de vorbă. Mi-a 
pus o seamă de întrebări despre Seminar, mi-a înmânat un mesaj şi mi-a 
dat binecuvântarea.

Mai vivace însă mi-a rămas întipărit în memorie momentul când, o dată cu 
ceea ce am putea numi o semi-capitulare a autorităţilor comuniste, episcopul 
Marton Aaron a fost autorizat să se întoarcă, după un timp, la Alba-Iulia. 
Lucrurile se petreceau în 1955, aşadar cu un an înainte de revenirea semi-
nariştilor Diecezei de Iaşi acasă. La ora când trenul ce îl aducea pe episcop 
a intrat în Alba-Iulia, începând cu clopotele Catedralei, toate clopotele bi-
sericilor din oraşul de pe Mureş au început să bată, umplând văzduhul cu 
zvon de sărbătoare. Clerul şi seminariştii erau adunaţi într-o stare de emoţie 
extraordinară în catedrală. Direct de la gară, Preasfi nţitul Marton Aaron a 
venit întâi în catedrală pentru a celebra un Te Deum de mulţumire. În 
clipa când a păşit sub străvechea boltă a porţii mari, intrând solemn în 
catedrală, corul nostru, în majoritate alcătuit, fi reşte, din ieşeni, a intonat 
ca tunetul, cu o însufl eţire şi vibraţie răscolitor de emoţionant, Ecce Sacer-
dos Magnus.

Exilul seminariştilor din Dieceza de Iaşi a mai durat, după acel mo-
ment, un an. Cu voia Providenţei, o seamă de evenimente de pe teatrul 
politic internaţional aveau să declanşeze câteva reacţii în lanţ, de tainic 
folos Bisericii. Începuseră zguduiri şi mutaţii dramatice pe eşichierul lu-
mii, ce aveau să culmineze în Europa cu izbucnirea revoluţiei din Ungaria. 
La Bucureşti începuse o reconsiderare a situaţiei impuse Bisericii în 1951, 
inclusiv prin închiderea seminariilor. La Alba-Iulia, o separare a semina-
riştilor români de cei de limbă maghiară părea să devină inevitabilă. După 
revenirea în scaun a episcopului Marton Aaron, numărul studenţilor pro-
veniţi din secuime, ca şi din celelalte dieceze desfi inţate de peste munţi, cres-
cuse vertiginos, făcând aproape neîncăpătoare facilităţile de la Alba-Iulia. 
Dormitoarele noastre fuseseră mutate din clădire şi instalate la loc de pri-
pas în palatul episcopal, cale de peste un sfert de ceas de sediul institutului 
din fosta mănăstire trinitariană şi Batthyaneum. Între teologi domnea o 
stare de excitaţie, expectativă şi speranţă. Răspunzător la eşaloanele înalte 
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ale puterii cu supravegherea cultelor era unul dintre mai-marii acelui timp, 
Emil Bodnăraş. Din câte îmi amintesc, se zvonea printre noi că acest înalt 
demnitar de partid, de decizia căruia atârnau atâtea destine, favorizase o 
formulă nouă pentru Institutul de la Alba-Iulia, şi anume împărţirea lui în 
două secţii pe criterii lingvistice: secţia maghiară la Alba-Iulia şi cea română 
la Iaşi.

Subterfugiul birocratic al unui singur institut teologic recunoscut de 
stat, dar împărţit în două secţii, a funcţionat. Acesta a fost momentul din 
toamna anului 1956, când a avut loc marea întoarcere la vatră şi când Se-
minarul „Sfântul Iosif” (sub denumirea ofi cială Institutul Teologic Roma-
no-Catolic de Grad Universitar Alba-Iulia, Secţia Română, Iaşi) s-a întors 
acasă.

Este momentul pe care îl aniversăm cu regretul că unii dintre cei care 
au fost martorii acelui timp de multiple încercări, timp binecuvântat, pe de 
altă parte, cu foarte multe haruri, nu mai sunt fi zic printre noi. Ei ne pri-
vesc, cu siguranţă, de sus şi cu ochii credinţei ştim că ne însoţesc, aici şi 
acum, şi se bucură. Ne amintim şi îi numim, fatalmente pe sărite (memo-
ria joacă feste o dată cu trecerea timpului), enumerând în reculegere (sper 
să nu greşesc) pe foştii alumni, trecuţi la cele veşnice, părinţii Lucian Luca, 
Gheorghe Lenghen, Ştefan Lupaşcu, Pavel Gabor, Ioan Ciceu, Anton Dăn-
culesei, Anton Sar, Ioan Căitar, Anton Gabor, Dumitru Adămuţ, Anton Bu-
dău, Ioan Sociu, Alfons Donea, Gheorghe Farţade, Anton Pârţac, fraţii Io-
sif şi Carmil Gherghel.

Cum arăta Alma Mater în acea toamnă târzie a anului1956? Vechea 
clădire a Seminarului, construită la începutul secolului al XX-lea de episco-
pul Dominic Jacquet, fusese transformată în 1948 într-o şcoală de meserii, 
cu cămin, cantină şi tot dichisul muncitoresc al României socialiste a acelor 
ani. Înaintea revenirii seminariştilor din exilul de la Alba-Iulia era absolut 
necesară o reamenajare şi o curăţenie generală. Nimeni nu era mai potrivit 
pentru o asemenea sarcină herculeană decât părintele rector Anton Trifaş, 
care condusese, de altfel, pentru scurt timp Seminarul şi mai înainte. Locul 
de pe Copou purta însă pecetea folosirii lui de către mâini străine şi un vag 
aer profan şi hibrid. În ciuda zugrăvelilor proaspete, a vopsirii în ulei, ţin 
minte mult albastru crud, în toate spaţiile utilitare, plutea încă un aer de 
pripită, grabnică improvizaţie. Capela de la etaj, care servise, probabil, 
drept sală de şedinţe, era podită cu duşumea de scândură, sacristia era – 
dacă îmi amintesc bine – undeva în spatele încăperii. Nici vorbă de vitralii, 
ci doar de ferestre, proaspăt chituite, de tip cazon. Biblioteca era într-o 
stare de mare răvăşeală, cu cărţile – aduse de la Episcopie – claie peste 
grămadă. Sălile de studiu şi de cursuri erau curate, proaspăt zugrăvite, dar 
de aparenţă foarte modestă. Dar noul spirit al locului se instala treptat, şi 
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el avea să domine în scurt timp întregul aşezământ resfi nţit, însufl eţit 
acum de rugăciunile, credinţa şi recunoştinţa noilor şi legitimilor săi ocu-
panţi. Domnea însă – acestea erau vremurile – un aer spartan, auster, mar-
cat de abnegaţie şi cumpăt specifi c în toate. În acel context rămân de neui-
tat prezenţele, spiritual puternice şi fi zic întreprinzătoare, ale primei 
echipe de profesori, puţini la număr (puţini erau şi studenţii), dascăli eroici, 
copleşiţi de sarcini cumulate, plini de ardoare şi entuziasm o dată cu reve-
nirea instituţiei la matcă. Părintele rector Trifaş, doctor practicus, cum pe 
drept i s-a spus, era într-adevăr înzestrat, prin har şi de la natură, cu un 
spirit practic extraordinar: prodigios gospodar, inepuizabil izvor de înţe-
lepciune şi vorbe de duh, părintele rector Anton Trifaş era peste tot, ţinea 
socoteală de toate, priveghea şi supraveghea totul. Pe lângă povara admi-
nistraţiei şi organizării practice a vieţii de zi cu zi a micii comunităţi reve-
nite acasă, părintele Anton Trifaş preda teologia morală, cursurile De 
principiis, De praeceptis şi, în plus, teologia pastorală şi liturgica. Mâna lui 
dreaptă era părintele prefect Anton Bişoc. Directorul spiritual al Semina-
rului era neuitatul părinte Rafael Friedrich, care preda cursurile de dog-
matică specială, cristologie şi mariologie, precum şi un curs despre har, De 
gratia. Părintele Gaspar Bachmeier, ulterior prorector, poate cea mai fi nă 
prezenţă intelectuală a Institutului, ţinea cursul de drept canonic şi două 
cursuri memorabile de exegeză: a Psalmilor şi a Noului Testament. Părin-
tele Anton Despinescu, aici de faţă, preda omiletica şi se dedica din inimă, 
cu căldură şi devotament admirabil multor alte sarcini administrative şi 
pedagogice. Nu pot omite să menţionez competenţa extraordinară a tână-
rului părinte Despinescu de atunci în îndrumarea cenaclului literar şi ar-
tistic al Institutului, o activitate începută, de altfel, la Alba-Iulia şi reîmpă-
mântenită la Iaşi, într-o continuitate ce spune foarte mult în legătură cu 
realitatea pe care o evocam mai devreme: anume că această Alma Mater 
şi-a menţinut forma identitară fără întrerupere, inclusiv atunci când vre-
melnic pulsul ei formator şi-a mutat energiile de la Iaşi în pepiniera de la 
Alba-Iulia, temă a acestei modeste rememorări.

Revenită la Iaşi după acel episod, Alma Mater şi-a cultivat cu sârg, la ea 
acasă, şi talentele muzicale. De acestea răspundea cu însufl eţire părintele 
franciscan Carmil Tocănel, îmbrăcat atunci din motive de prudenţă în re-
verendă de cleric secular, şi al cărui umor şi optimism la orele de cantus 
sacer erau pentru noi toţi un prilej de nespusă delectare. Cu puţine excepţii, 
siluete ce s-au dus dintre noi, chemate între timp la Domnul, dar care, prin 
devotamentul şi dăruirea lor, au jucat rolul unor adevăraţi ctitori ai mo-
mentului istoric când această Alma Mater se relansa smerit în acţiune aici, 
la locul ei originar, cu privirile aţintite, pline de speranţă, către viitor.
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Am spus că se relansa smerit în acţiune. Am spus că, din multe puncte 
de vedere, cadrul era auster, spartan. Într-adevăr. Şi poate se cuvine să 
poposim o clipă asupra acestui aspect la acest moment aniversar, pentru a 
putea măsura mai bine cu privirea noastră matură de azi întinderea harului 
şi a binecuvântărilor care au adus ceea ce era Seminarul „Sfântul Iosif” 
atunci la stadiul admirabil şi minunat al Seminarului „Sfântul Iosif” astăzi.

Ca într-o parabolă, ceea ce se desprinde este imaginea unui lung drum 
al harului, care, ţesut în fi bra factorului timp, a creat aici ceea ce puterile 
aşteptării omeneşti (prin defi niţie mioape) nu îşi pot îndeobşte închipui ca 
fi ind posibil.

De la Alba-Iulia la Iaşi, drumul revenirii fusese, în felul lui, miraculos. 
Reaşezarea la Iaşi în acel timp de ananghie – la rândul ei, un mic miracol 
la care puţini ar fi  îndrăznit să viseze în anul de tristă răscruce 1948. Dar 
căile Domnului, cum bine ştim, smeresc aşteptările semeţe şi înalţă mo-
destia acelor priviri care, încrezătoare, îmbrăţişează cotidian sarcina zilei, 
suffi cit diei malitia sua, lăsând viitorul, oricât de neguros şi tulbure, în 
seama planurilor Providenţei. Căci cine şi-ar fi  putut închipui, cine ar fi  
putut atunci prooroci, în noiembrie 1956, adunarea noastră în această zi 
de astăzi?

Suprapunând cele două imagini, Seminarul în noiembrie 1956 şi Semi-
narul – acelaşi seminar – astăzi, avem, cred, privilegiul de a putea contem-
pla cu simţul perspectivei miracolul unei creşteri prodigioase, pe plan strict 
uman cu neputinţă de intuit cu cincizeci de ani în urmă: şi una dintre do-
vezile harului cu care acest aşezământ a fost şi rămâne binecuvântat.

La temelie însă, cu toate asperităţile clipei, a fost anul 1956, şi sacrifi ciile 
celor ce au pus umărul şi sufl etul la refacerea şi propăşirea treptată a aces-
tui aşezământ, crescut iniţial din mlădiţa sacrifi ciilor, devotamentului şi 
entuziasmului de acum cincizeci de ani.

Revăd cu ochiul minţii Institutul de atunci. Dispensându-se, prin forţa 
împrejurărilor, de mai toate conforturile materiale, cu puţine resurse di-
dactice concrete, publicaţii şi cărţi, cu fi rave contacte în afară, privat de 
cea mai mare parte a amenităţilor astăzi la îndemână, Institutul de atunci 
era umbra a ceea ce vedem astăzi aici. Eram puţini. Regimul era auster. 
Dieta era sănătoasă, dar frugală, dormitoarele erau spartane. Iarna, încăl-
zirea sălilor de curs şi studiu era făcută parcimonios, dacă îmi amintesc 
bine, cu lemne de foc în sobe bătrâneşti. Institutul de acum o jumătate de 
veac era ca o mică familie bine sudată de vitregii, practicând în felurite 
maniere cumpătarea, preocupată mai mult de refacerea coordonatelor sale 
esenţiale, în sfârşit, regăsite, concentrată întru sine, îndeobşte izolată de 
mai toate cele din afară, cvasi-străină, pe plan formal, de viaţa şi pulsul 
Cetăţii, o cetate afl ată sub călcâiul regimului totalitar, în mai toate privinţele. 
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Nici vorbă de contacte cu Universitatea vecină, cu personalităţile ori cu 
instituţiile de cultură ale oraşului. Ca într-un cuib ferit de privirea marelui 
public, ceea ce era precumpănitor aici era efortul conjugat, nedescurajat, al 
tuturora, elevi, studenţi şi profesori, pentru însuşirea celor esenţiale, atât 
pe plan educativ-didactic, cât şi, în primul rând, pe plan spiritual şi intelec-
tual, cu ajutorul harului şi folosirea din plin a resurselor proprii. Nu se 
primeau şi nu se citeau ziare, decât, poate, în împrejurări cu totul întâm-
plătoare. Nici vorbă de radio ori de alte canale de informare mediatică. Nu 
se făceau ieşiri în oraş decât în condiţii precis stabilite. La ieşirea din incintă, 
şirul seminariştilor încolonaţi, de la cei mici la cei mari, stârnea îndeobşte 
o tăcută mirare printre localnicii de alte credinţe sau de nici o credinţă. 
Ne-a fost dat să auzim la margine de drum, şi nu o dată, comentarii insul-
tătoare de genul: „Ia te uită: şcoala de popi... au ieşit popii papistaşi la 
plimbare”. Coloana noastră, cu magistrul în frunte, prefera căile mai puţin 
umblate, precum drumul către şesul Bahluiului, urcuşul uşor pe Copou 
până la ieşirea din zona populată, coborârea către malul Prutului, zărit 
câteodată din depărtare, de sus. Plimbarea mare, cum i se spunea, era 
practic singurul obicei săptămânal care ne confrunta vizual cu lumea de 
dincolo de gardurile Institutului, o lume presimţită ca surd-ostilă şi de 
care, în spiritul vremii, eram separaţi. Într-un fel, Seminarul avea ceva 
dintr-o claustră mănăstirească, cu o disciplină comunitară, riguros respec-
tată şi bucuros îmbrăţişată. Un loc important era ocupat de sarcinile fi zice, 
într-un fel de adaptare seculară la împrejurări socialiste a străvechiului 
ora et labora. Erau vremuri de restrişte din toate punctele de vedere şi to-
tul era la început de drum. Un imperativ de care părintele rector, Doctor 
practicus, era deosebit de conştient era nevoia economiilor şi, măcar în 
parte, a unui fel de mică autarhie în privinţa celor materiale.

Se întâmpla să lăsăm studiul uneori pentru a da o mână de ajutor la 
descărcatul cartofi lor sau a verzei aduse în camioane de prin darnicele sate 
catolice, de prin ţinuturile învecinate: să fi  fost Horleştii părintelui Trifaş? 
Să fi  fost Gherăieştii, Hălăuceştii, sau alte sate ale Moldovei catolice, cu 
oameni vrednici şi generoşi? Poate, Pildeşti, Săbăoani ori Sagna? Aprovizi-
onarea se baza în proporţie foarte mare pe aceste contribuţii. Pe de altă 
parte, dintr-o pârloagă din preajma fostului cimitir abandonat, părintele 
Trifaş făcuse o rodnică grădină de zarzavaturi, cu roşii, cartofi  şi altele, 
care trebuiau să fi e îngrijite. Toată lumea era chemată la plivit, la săpat, la 
cules, toate acestea făcând parte din activităţile de rutină; ca şi, o dată pe 
an, toamna, culesul viei. Şi tot toamna şi de-a lungul lunilor de iarnă, prin-
cipală era munca de folos obştesc la varza pusă la murat în beci în butoaie 
uriaşe. Cu braţele, cu sapa, cu hârleţul, cu săpăliga şi lopata, seminariştii 
de atunci îşi aduceau cu regularitate obolul la menţinerea în stare de plutire 
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a acestei case comune, pe planul supravieţuirii economice. Rolul Martei şi 
rolul Mariei se îmbinau, nevoit, în mai toate activităţile noastre, desfăşu-
rate sub îndrumarea vigilentă şi riguroasă a părintelui rector, asistat mereu 
de părintele prefect Bişoc. Aşa a trecut Institutul pragul dur al primului 
an, al primilor doi ani, de la istorica redeschidere din 1956.

Mă veţi întreba: dar nu cumva timpul de studiu şi pregătire spirituală 
era păgubit, scurtat şi ciuntit de unele dintre aceste activităţi extracuricu-
lare? Da şi nu, căci ceasurile petrecute în slujba binelui comun, în folosul 
nostru propriu, aceste îndeletniciri ajutătoare erau în felul lor exerciţii 
pentru spirit, exerciţii de călire şi oţelire a caracterului. Cu umorul neaoş 
care îl caracteriza, colorat în expresie de vorbe de inimitabilă savoare, pă-
rintele Trifaş obişnuia să repete: „Tyrocinium. Aici e loc de călire, osul la 
treabă, băieţi: suntem la Tyrocinium!” Sau, pentru a ne pune la adăpost de 
prea umana ispită a delăsării: „Măi Adămuţ (măi Brezene sau măi Budăule), 
păi cu voi treaba merge precum căruţa cu roţi pătrate!” Părintele Trifaş 
rămâne o personalitate ataşantă şi memorabilă pentru îmbinarea unui spirit 
practic şi gospodăresc de excepţie cu un umor sănătos şi cuceritor şi virtu-
ţile unei mari puteri de a-i determina pe ceilalţi să prefacă îndemnurile 
sale în faptă. Părintele Trifaş era suferind, dar îşi păstra mereu buna-dis-
poziţie. Avea puterea de a îndura ca un paratrăsnet toate încercările. Ca 
Iob, suferea de o cumplită boală a pielii, pe care o suporta însă cu un stoi-
cism admirabil. Ştiam că fusese arestat, închis, tracasat de Securitate. Se 
confrunta frecvent cu autorităţile de la Departamentul Cultelor şi a avut 
de înfruntat, cel puţin o dată, şocul unei descinderi a Securităţii la Insti-
tut, momentul când unul dintre studenţi a fost ridicat şi dus la anchetă şi 
închisoare. Episodul ar putea fi  istorisit, eventual, mai bine şi mai exact de 
dl. Dănuţ Doboş, dacă îi vor fi  încăput în mână documente. Momentul acela 
brutal ilustrează cealaltă latură a climatului de acum cincizeci de ani, sco-
ţând în evidenţă, şi mai pregnant, contrastul dintre împrejurările de care 
ne bucurăm astăzi, de care se bucură astăzi Institutul, şi condiţiile labile, 
incerte, ameninţate, ale începuturilor de atunci. Alăturând cele două per-
spective: cea de atunci cu cea de azi, ca în parabola bobului de muştar, 
avem privilegiul de a înţelege mai bine una dintre lucrările extraordinare 
ale Providenţei, sub forma mirabilei creşteri a acestui aşezământ: de la un 
start umil, acceptat de cei de atunci cu abnegaţie şi cu inimă largă, la ma-
rile împliniri ale zilei de astăzi, sub îndrumarea luminată a părintelui rec-
tor Wilhelm Dancă, acum la timonă, ajutat cu spor de corpul profesoral aici 
de faţă.

Mi-am încheiat şederea atât de fructuoasă în acest scump aşezământ la 
fi nele anului 1959, cum vedeţi, nu cu ordine minore, nici măcar cu un sub-
diaconat, ci doar cu laurii unui preţios Absolutorium, în care stau şi astăzi 
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consemnate toate disciplinele absolvite de-a lungul a cinci ani de studii. Nu 
tuturora le este dat harul de cel mai mare preţ al fi nalizării unei vocaţii 
prin urcuşul solemn la altar. „Bucuriile şi darurile ce nu ţi s-au dat, Dum-
nezeu le-a dăruit unor fraţi de-ai tăi. Bucură-te”, spunea unul dintre pă-
rinţii mei spirituali. În cazul meu, ca să închei cu o foarte personală măr-
turisire, răscrucea care m-a aruncat în lume atunci a fost forţată şi de unul 
dintre lucrurile despre care se vorbeşte astăzi foarte mult, nu o dată în 
dodii, adeseori cu venin şi vindictă: prigoana vremurilor de demult. Mai 
exact, specifi c şi personal, asaltul şi climatul de intimidare proiectate asu-
pra mea, în calitate de potenţial, viitor slujitor al Bisericii, de către organele 
acelei instituţii a puterii despre care vorbeam atunci când am evocat des-
cinderea ofi ţerilor de Securitate la Seminar. Caietele mele de atunci de se-
cretar al cenaclului literar-artistic al Seminarului au fost confi scate în cur-
sul perchiziţiei din acea noapte şi zac, fără îndoială, până în ziua de azi în 
arhivele despre care se face atâta searbădă vâlvă astăzi. În ceea ce mă pri-
veşte – vorbesc sine ira et studio –, pe coperta mare a unuia dintre aceste 
modeste caiete desenasem în tuş, ca emblemă a eforturilor noastre, silueta 
lui Isus privind de pe înălţimea unui munte în direcţia unui oraş înconjurat 
de holde. Messis quidem multa, operarii autem pauci - scrisesem în chip de 
legendă şi motto. Corp delict în optica celor ce făceau perchiziţia, caietul de 
sarcini culturale al Seminarului şi alte însemnări ale mele au fost, în acea 
noapte de pomină, confi scate cominatoriu.

Slavă Domnului că aceste lucruri, astăzi de negândit, odihnesc inerte 
undeva în groapa comună a timpului. Unora le-a fost dat harul de a face 
faţă hărţuielilor şi de a dobândi merite, cu preţul sângelui şi al sudoarei, 
tocmai sub şantaj şi prigoană, agresiuni cărora, într-un fel sau altul, le-au 
rezistat. Altora, în vastul ocean al lumii, căile Domnului le-au rezervat alte 
încercări şi alte confruntări cu feţele şi volburile Răului. Prin voia Provi-
denţei, în laicat, mă număr printre aceştia.

Tocmai de aceea, mă simt atât de profund emoţionat revăzându-i aici pe 
unii dintre cei care mi-au fost aproape, cu care am împărţit acelaşi acoperiş 
preţ de atâţia ani, în această Alma Mater; şi care au ştiut privi Răul în faţă 
în alt chip, suportând în acele timpuri de demult, cu preţul intimidărilor, 
anchetelor, alungării din parohii, consemnărilor forţate la domiciliu, nu o 
dată şi cu preţul închisorii, consecinţele opţiunii lor. Indiferent de deosebi-
rile de vârstă, mă leagă de aceste venerabile personalităţi amintiri neşterse 
şi de cel mai mare preţ. Acestor oameni curajoşi, printre ei un episcop: 
Preasfi nţitul Petru Gherghel; un arhiepiscop: ÎPS Ioan Robu; un fost pă-
rinte rector, fostul meu coleg, profesorul dr. Eduard Ferenţ. Şi, nu în cali-
tate de fost coleg, ci de fost student al sfi nţiei sale, ultimului (sau penulti-
mului) supravieţuitor al colegiului profesoral de atunci, monseniorului 
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Anton Despinescu. Lor şi tuturor celor pe care nu i-am pomenit şi cu care, 
indiferent de deosebirile noastre de vârstă, am împărţit aceeaşi pâine şi 
împărtăşit aceleaşi trăiri, în această dragă Alma Mater, le aduc omagiul 
meu de caldă şi smerită recunoştinţă pentru privilegiul de a le fi  fost aproape 
într-un fel sau altul atunci; şi de a-i putea revedea, după atâţia ani, în 
această zi fastă, de binecuvântată sărbătoare, acum şi aici.

Toată puterea Trecutului izvorăşte din aceea că a fost Prezent şi a voit 
sa fi e Viitorul, spunea Monseniorul Vladimir Ghika.

Privind spre viitor, cu acest gând de incisivă actualitate, închei mulţu-
mindu-vă din adâncul inimii.

Washington, Bucureşti şi Iaşi, 23 noiembrie 2006



NICOLAE IOSIF CAMILLI ŞI MIHAI ROBU

Pr. prof. dr. Anton DESPINESCU
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaşi

Italia, sora noastră din marea familie latină, a dat poporului român, în 
decursul veacurilor, multe dovezi de simpatie, înţelegere şi colaborare. 
Printre acestea se pot înscrie şi generaţiile de misionari, care, părăsindu-şi 
ţara de baştină, au venit la fraţii catolici români de pe meleagurile Moldovei 
pentru a-i asista duhovniceşte. Multora dintre ei, Ţara Română le-a deve-
nit o a doua patrie, pe care au îndrăgit-o, s-au contopit cu ea, urmând să-şi 
odihnească osemintele în acest pământ pe care l-au stropit cu sudoarea lor, 
s-au hrănit din roadele lui, l-au sfi nţit şi binecuvântat în rugăciunile şi 
jertfele lor.

Printre aceştia îl avem şi pe ilustrul NICOLAE IOSIF CAMILLI. Re-
giunea sa de baştină este Marchia, din Italia de mijloc, cu coline frumoase 
şi însorite, alternând cu câmpii mănoase, între Munţii Apenini şi Marea 
Adriatică. Din această provincie, din localitatea Monterubbiano, este origi-
nar ilustrul nostru episcop, născut la 23 aprilie 1840, din părinţii Anton 
Camilli şi Roza, născută Bongarzoni, creştini exemplari. Este dus la botez 
a doua zi după naştere, primind numele de Nicolae Iosif Francisc.

După absolvirea Şcolii elementare şi complementare, simţindu-se che-
mat de Dumnezeu în serviciul său, intră în mănăstirea franciscanilor con-
ventuali din Monterubbiano şi apoi la Osimo, făcând noviciatul sub condu-
cerea venerabilului servitor al lui Dumnezeu, Benvenuto Bambozzi, în al 
cărui proces diecezan şi apostolic va depune ulterior mărturie.

La 3 aprilie 1857, face profesiunea religioasă solemnă, la Osimo, după 
care e trimis să studieze în mănăstirea din Recanati. Studiile fi lozofi ce şi 
teologice le urmează în Ascoli-Piceno. Tot aici este hirotonit preot, la 4 de-
cembrie 1863.

Transformările politice prin care trecea Italia în acea vreme, în acţiu-
nea de unifi care, au avut repercusiuni şi asupra vieţii călugăreşti. Preotul 
călugăr Camilli a fost nevoit să se întoarcă în satul natal, unde a rămas 
şapte ani, îndeletnicindu-se cu serviciul predicaţiunii, ajutându-l pe preo-
tul locului şi scriind cărţi religioase. În acelaşi timp, colaborează la revista 
Il devoto di San Giuseppe („Cinstitorul sfântului Iosif”) din Modena.
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În anul 1873 vine în Moldova, unde timp de opt ani lucrează ca simplu 
misionar apostolic, mai cu seamă la Iaşi.

Ajuns aici, câteva luni este în anturajul episcopului Iosif Salandari, vizi-
tatorul apostolic al Moldovei, până la moartea acestuia, survenită la 30 de-
cembrie 1873. Chiar şi numai în acest scurt timp, misionarul Camilli şi-a 
putut da seama de duhul apostolic şi de virtutea solidă a episcopului, care, 
la rândul său, i-a destăinuit tânărului misionar vederile şi intenţiile sale cu 
privire la viaţa catolică din Moldova.

La Iaşi, preotul misionar Camilli a activat ca duhovnic şi capelan al că-
lugăriţelor Notre Dame de Sion, venite aici în 1867 la chemarea aceluiaşi 
episcop Salandari. În acelaşi timp, părintele Camilli se ocupa şi cu învăţă-
tura catehetică a elevelor din şcoala călugăriţelor.

Pe data de 16 septembrie 1881, Papa Leon al XIII-lea îl numeşte episcop 
titular de Mosynopolis, in partibus, şi vizitator apostolic al Moldovei, pen-
tru ca, trei ani mai târziu, la 27 iunie 1884, să-l numească prim episcop al 
noii Episcopii de Iaşi. Lucrează din răsputeri, timp de 10 ani, la organiza-
rea noii dieceze, dar din cauza difi cultăţilor ce îl depăşeau, demisionează, 
nu la sfatul cuiva, ci din voinţa sa liberă şi spontană.

La 17 decembrie 1894 pleacă din Iaşi, regretat de către regele Carol I, 
care îl stimase şi îl apreciase foarte mult. Ca semn al acestei preţuiri, îl 
decorează cu Ordinul Coroana României, în gradul de comandor. 

Timp de aproape alţi 10 ani stă la Roma, la dispoziţia Sfântului Scaun, 
care îi încredinţează diferite sarcini, printre care aceea de vizitator la diferite 
biserici romane. În acest scop, la 25 decembrie 1895, este numit episcop ti-
tular de Gadara, in partibus, iar la 25 februarie 1901, ca o recunoaştere de-
osebită a muncii sale apostolice în România, acelaşi Papă Leon al XIII-lea 
îl numeşte arhiepiscop titular de Tomis.

Când Dieceza de Iaşi rămâne vacantă, prin plecarea episcopului Dominic 
Jaquet, Papa Pius al X-lea, cunoscând experienţa pastorală dobândită de 
episcopul Camilli în Moldova, îi încredinţează pentru a doua oară Episco-
pia de Iaşi, la 30 august 1904, pe care o conduce până la moarte, în penul-
tima zi a anului 1915. Este înmormântat în catedrala veche, în faţă, partea 
de Răsărit, unde i se poate citi epitaful.

În semn de mare cinstire, Papa Pius al X-lea l-a distins în anul 1906 cu 
demnitatea de senator roman şi asistent la tronul pontifi cal.

Cei care l-au cunoscut pe episcopul Camilli (aşa cum se vede şi din foto-
grafi ile care îl reprezintă) spun că era de statură mijlocie, robust, cu barbă, 
privirea pătrunzătoare, sprâncene bogate, bine arcuite. Vorba îi era clară, 
hotărâtă, pe înţelesul tuturor. Ca regim de viaţă, era cumpătat. Conduita 
sa morală a fost ireproşabilă (o recunosc şi cei care aveau păreri diferite în 
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multe probleme). Era stimat de cler şi de popor pentru faptul de a fi  un om 
şi un vlădică al datoriei.

Pe lângă intensa activitate pastorală desfăşurată ca preot misionar şi 
episcop, N. I. Camilli a înţeles să lucreze la edifi carea sufl etească a poporului 
creştin, alcătuind scrieri cu caracter religios-ascetic: în cinstea sfântului 
Iosif, pe care îl venera în chip deosebit, în cinstea sfântului Ştefan, protomar-
tirul, patron al localităţii sale de baştină, Monterubbiano, exerciţii spirituale 
pentru călugăriţe, instrucţiuni catehetice, în total 14 titluri de lucrări, din-
tre care 13 în limba italiană şi una în franceză. 

De o importanţă deosebită pentru Dieceza de Iaşi sunt numeroasele 
sale scrisori pastorale, cele mai importante fi ind adunate şi publicate de el 
înainte de moarte, sub titlul: Actele Pastorale ale Preasfi nţiei Sale Părintele 
Nicolae Iosif Camilli, în două volume, la Iaşi, primul în anul 1913, iar al 
doilea în anul 1914. Ele însumează 47 de scrisori pastorale, cu un total de 
633 de pagini.

Ca, de altfel, întreaga operă religioasă-ascetică a episcopului Camilli, şi 
aceste scrisori pastorale sunt adevărate comori de doctrină, foarte bune 
îndreptare de viaţă creştinească, mult apreciate de viitorul episcop de Iaşi, 
Mihai Robu, care le dă ca subtitlu : ACTA CAMILLIANA.

Istoria Bisericii Catolice de la Răsărit de Carpaţi notează la loc de aleasă 
preţuire personalitatea proeminentă a acestui mare vlădică.

*
*     *

MIHAI ROBU s-a născut la 10 aprilie 1884 (anul înfi inţării Episcopiei 
Romano-Catolice de Iaşi) în marea comunitate catolică Săbăoani (cuprin-
zând 3090 de familii cu 12.243 de sufl ete, la 31 decembrie 2005). Tatăl său 
se numea Iosif, iar mama - Margareta. Aceştia i-au sădit în sufl et dragostea 
arzătoare faţă de Dumnezeu şi de oameni, virtuţi caracteristice viitorului 
episcop.

Clasele elementare le-a urmat în comuna natală, remarcându-se la în-
văţătură şi comportament exemplar.

Pe data de 11 octombrie 1894 intră în Seminarul diecezan din Iaşi, unde 
îşi însuşeşte cunoştinţele liceale, fi lozofi ce şi teologice, necesare unui preot. 
Ca profesori i-a avut pe părinţii iezuiţi, aduşi de episcopul Camilli, o dată 
cu înfi inţarea Seminarului Diecezan „Sfântul Iosif”, în 1886.

E sfi nţit preot, cu dispensă de un an, de către acelaşi episcop Camilli, în 
capela Institutului „Notre Dame de Sion”, la 20 aprilie 1907. În acelaşi an este 
numit prefect de studii şi profesor la Seminar, sarcini pe care le îndeplineşte 
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cu toată râvna, până în 1916, când, din cauza Primului Război Mondial, 
Seminarul îşi încetează activitatea timp de doi ani. În perioada 1916-1918 
slujeşte ca paroh la Văleni, apoi la Fărăoani şi Bacău.

O dată cu venirea noului episcop de Iaşi, Alexandru Theodor Cisar 
(1920-1925), preotul Mihai Robu este numit secretar episcopal. În acelaşi 
timp, împlineşte şi atribuţiile anterioare, de prefect de studii şi profesor, în 
Seminarul diecezan. Din iunie 1922, pentru un an şi jumătate, din cauza 
marii lipse de preoţi, se îngrijeşte şi de Parohia Horleşti, pe atunci una 
dintre cele mai vaste din Dieceză. Pe lângă atâtea obligaţii, încă de la înce-
put (din 1913) colaborează la revista Lumina Creştinului. În anii dinaintea 
sfi nţirii episcopale a fost şi capelan la „Notre Dame” şi la Pensionat.

Pe data de 7 mai 1925 este numit episcop de Iaşi de către Papa Pius al 
XI-lea, fi ind primul episcop al Diecezei, născut din rândul credincioşilor pe 
care îi va păstori cu mult zel şi înţelepciune. Primeşte consacrarea episco-
pală în ziua de 20 septembrie acelaşi an, consacrator principal fi ind arhie-
piscopul Alexandru Th. Cisar, care îi încredinţează o dieceză în plină dez-
voltare. Multe biserici se ridicaseră deja, altele erau în construcţie, iar mai 
multe vor fi  construite în anii următori.

Păstorii sufl eteşti erau la înălţimea chemării lor, iar viaţa spirituală a 
credincioşilor era în fl oare. Ridicat din mijlocul lor, episcopul le cunoştea ca 
nimeni altul calităţile sufl eteşti, cerinţele, dar şi defectele. Şi-a consacrat 
aşadar toate forţele pentru păstorirea lor.

Până la al Doilea Război Mondial (1941-1945), catolicii Diecezei de Iaşi 
erau răspândiţi pe întreg teritoriul Moldovei întregite după Primul Război 
Mondial. Principala ocazie de a veni în contact cu ei o reprezenta vizita 
canonică, făcută o dată cu administrarea sfântului Mir. Venirea episcopului 
într-o localitate era pentru enoriaşi o adevărată sărbătoare. Atmosfera ex-
terioară şi starea sufl etească se asemănau foarte mult cu ceea ce este as-
tăzi prima sfântă Liturghie a unui preot în localitatea natală. După ce ad-
ministra sfântul Mir, episcopul începea inspecţia minuţioasă a întregii 
biserici. Asista apoi la lecţia de catehism pentru copii, iar când ştia că în 
comunitatea respectivă unii creştini dădeau motive de scandal, îi chema la 
parohie şi se folosea de toate mijloacele duhovniceşti pentru a-i readuce pe 
calea cea bună. Urma apoi un program festiv, după care se retrăgea obosit 
şi îşi storcea de transpiraţie cămaşa aspră de cânepă, pe care i-o ţesea sora sa.

Deseori vizita Seminarul, inima Diecezei. Asista la examene, timp în 
care zâmbetul său îi făcea pe seminarişti să depăşească handicapul emoţi-
ilor. Spovedea, le vorbea seminariştilor, le era un adevărat părinte sufl etesc.

La absolvirea cursurilor seminariale, promoţia anului 1939, cea mai nu-
meroasă de la înfi inţarea Seminarului, 33 de preoţi au ţinut să editeze un fru-
mos Omagiu pentru a imortaliza şi ilustra cei 12 ani de formare preoţească. 
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Găsim în această broşură pagini splendide, scrise de unul dintre absol-
venţi, preotul erou Dumitru Sandu Matei, împuşcat în închisoarea de la 
Jilava în ziua de 21 februarie 1951. Articolul său evidenţiază dragostea 
părintească faţă de seminarişti a bunului păstor, episcopul Mihai Robu:

L-am întâmpinat prima dată în coridorul reşedinţei episcopale... Nu ne-a spus 
nimic, sau foarte puţin. Dar zâmbetul lui dulce şi braţul ridicat spre binecuvântare, 
ne-a destăinuit dragostea sa de părinte... Din acea zi am început să-l iubim...
Dragostea părintească l-a purtat peste hotarele ţării, unde pledează cu toată 
autoritatea sa de înalt prelat al Bisericii, pentru cei 50 de seminarişti ai lui. 
Intră oriunde cunoaşte inimi generoase. De nu le cunoaşte, le descoperă. Copiii 
lui sunt săraci. Nici el nu e bogat. Altfel nu-i poate ajuta. Îi ştie pe nume pe toţi 
marii binefăcători ai Seminarului. Le scrie, îi încurajează, le mulţumeşte.
Dragostea părintească i-a reclamat atâtea jertfe. Multe le ştim, însă cele mai 
multe nu le ştim, fi indcă aşa-i orice bun părinte: face multe în taină, care ră-
mân taină până la mormânt...
Cine nu-şi aduce aminte cu câtă cordialitate am sărbătorit, de atâtea ori, Cră-
ciunul, împreună! Îi cântam, recitam versuri, jucam piese comice, apoi ne pre-
zentam voioşi în faţa lui cu darurile pe care ni le hărăzise zarurile. Îi mulţu-
meam şi îi sărutam mâna. În sufl etul nimănui dintre noi nu ar fi  putut avea 
răsunet, în acele momente, cunoscuta compătimire, care adesea se aude în lume: 
sărmanii seminarişti, nu serbează Crăciunul cu părinţii, fraţii şi surorile lor!...
El a luptat, a alergat, a muncit, s-a sacrifi cat pentru noi 12 ani. Voi sunteţi 
grija mea cea mare!, ne-a spus-o de atâtea ori. Doisprezece ani! A început a albi. 
Dumnezeu i-a primit rugăciunile şi jertfele. De ani de zile, poporul îi cere mereu 
preoţi... În curând va putea trimite 33 de preoţi pe plaiurile Moldovei, ale Buco-
vinei şi ale Basarabiei. Îi va putea trimite să ducă poporului vestea cea bună a 
evangheliei. Îi va putea trimite să adape mulţimile însetate, la izvoarele nesecate 
ale sfi ntelor sacramente, să mângâie, să ajute, să încurajeze şi să salveze miile 
de sufl ete care se zbat neputincioase cu sine şi cu lumea dinafară... Îi va putea 
trimite! Ce fericire pentru inima lui de păstor al întregii dieceze!
În curând, 33 din fi ii lui sufl eteşti vor primi cea din urmă şi cea mai mare bi-
nefacere, prin impunerea mâinilor lui, Dumnezeu le va imprima pentru vecie, 
marele dar, marea taină a Preoţiei. El va ridica braţul, emoţionat şi fericit. Ei 
vor privi recunoscători spre cer şi la el. Dumnezeule, Doamne! Răsplăteşte-l! 
Coboară în sufl etele noastre, Doamne, nepreţuitul har de a fi  preoţi buni şi sfi nţi, 
până la mormânt!

Pentru preoţi era întotdeauna un tată bun şi iubitor. Mulţi au dat măr-
turie că impresia pe care şi-au făcut-o despre el a rămas aceeaşi: un păstor 
sfânt, sărac, popular şi blajin. Nu se plângea de greutăţi. Pe toate le încre-
dinţa lui Isus, pe care îl vizita deseori în Taina altarului.

Ca statură, era înalt, robust şi purta barbă.
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Celebra zilnic sfânta Liturghie în marea capelă a Institutului „Notre 
Dame de Sion”. Indiferent de timp, străbătea pe jos străzile Ştefan cel 
Mare şi I. C. Brătianu, cu punctualitate exemplară. După Liturghie se în-
torcea acasă pentru a-şi împlini cu multă pietate programul spiritual şi cel 
administrativ. Pe toate le făcea cu mult calm, tenacitate şi bună-dispoziţie. 
Unul dintre secretarii săi, preotul Iacob Ferenţ, mărturiseşte, printre altele, 
că era foarte ordonat în toate, nelăsând nimic neterminat.

Începând cu data de 29 iunie 1941, episcopul Mihai Robu a intervenit, 
prin Nunţiatura Apostolică din Bucureşti, pentru salvarea a sute de evrei, 
de la măcelul pus la cale de regimul nazist. Prin scrisoarea din 13 iulie 1942, 
a protestat curajos faţă de autorităţile din Bucovina împotriva tratamen-
tului inuman şi a deportării evreilor.

În primăvara anului 1944, la Iaşi se făceau pregătiri pentru sărbătorirea 
celor 60 de ani de viaţă ai episcopului şi de la înfi inţarea Diecezei. Însă to-
tul s-a spulberat din cauza evenimentelor tragice de pe front: înaintarea 
trupelor sovietice. Parte din inventarul mai important al Episcopiei a fost 
dus la Beiuş-Bihor. Episcopul Robu nu voia să se despartă de Dieceza lui 
dragă. A plâns pe zidurile Seminarului distrus şi incendiat de bombarda-
mentele aviaţiei americane, din 5-6 iulie 1944. În luna august a fost forţat 
să părăsească Iaşul şi să ia calea pribegiei spre Beiuş. Grija pentru credin-
cioşii săi îl consuma zi de zi.

După 23 august, deşi armata română a trecut de partea Uniunii Sovie-
tice şi a aliaţilor ei, situaţia generală din Moldova nu i-a permis să se în-
toarcă acasă. A contractat o dublă pneumonie, în localitatea Finiş-Bihor, 
unde se refugiase, şi, din lipsă de asistenţă medicală şi de medicamente, 
moare, în ziua de 27 septembrie acelaşi an. Înainte de a muri, parohul ca-
tolic din Botoşani, preotul Wilhelm Clofanda, coleg al său, i-a administrat 
sfi ntele sacramente.

A fost înmormântat provizoriu într-o criptă din cimitirul de la Beiuş. 
După 20 de ani, mons. Petru Pleşca, ordinariul substitut al Diecezei de 
Iaşi, i-a adus rămăşiţele pământeşti la Iaşi, aşezându-le în catedrala veche, 
vizavi de mormântul episcopului Iosif Salandari, unde aşteaptă învierea 
morţilor, alături de ceilalţi păstori ai acestor locuri.

A fost al patrulea episcop de Iaşi, după Nicolae Iosif Camilli, Dominic 
Jaquet şi Alexandru-Theodor Cisar. În veci pomenirea lui!



MARCU GLASER ŞI RAFAEL FRIEDRICH

Dr. Dănuţ DOBOŞ
Episcopia Romano-Catolică, Iaşi

Istoria Seminarului din Iaşi este opera a numeroase personalităţi ce ar 
putea fi  omagiate în cadrul acestui simpozion. Ne-am oprit deocamdată 
asupra fi gurilor ilustre, aproape legendare, ale episcopului Marcu Glaser şi 
profesorului Rafael Friedrich, alegerea fi ind motivată, în primul rând, de 
statutul acestora de martiri ai Bisericii Catolice, un subiect afl at în actua-
litate şi care face parte dintre preocupările noastre curente de cercetare 
istorică contemporană. Avem de-a face, în acest caz, cu biografi i particulare 
ale unor slujitori ai Bisericii, care au rămas modele de ataşament faţă de 
credinţa catolică şi Sfântul Scaun, biografi i ce reprezintă pentru noi toţi o 
pagină de eroism din istoria grea a anilor regimului de teroare comunistă, 
dar şi o lecţie de moralitate pentru noi şi generaţiile care vor urma. Spe-
răm, totodată, ca într-un viitor nu prea îndepărtat procesul de recuperare 
a vieţii şi operei acestor două ilustre personalităţi să se fi nalizeze prin rea-
lizarea unor lucrări biografi ce după modelul pe care l-am utilizat şi cu pri-
lejul volumului dedicat episcopului martir Anton Durcovici.

Episcopul MARCU GLASER s-a născut în 1880, la Landau (Ucraina), şi 
a studiat la Saratov şi Roma, fi ind sfi nţit preot în 1905, la Minsk. După mai 
mulţi ani petrecuţi în Seminarul din Saratov ca profesor şi subdirector, în 
1916 a fost transferat la Chişinău, unde avea să activeze ca paroh timp de 
câteva decenii. În 1939 a fost numit rector al Seminarului din Iaşi, în 1942 - 
superior al Misiunii Catolice din Transnistria, în 1943 a fost sfi nţit episcop 
de Caesaropolis, în 1944 a fost numit administrator apostolic al Diecezei 
de Iaşi, iar în 1948 a fost numit vicar general al episcopului martir Anton 
Durcovici. Este vorba aşadar de o carieră ascendentă în înalte funcţii ecle-
ziastice, ascensiune datorată calităţilor spirituale şi intelectuale ale mon-
seniorului Glaser. Se dăruise cu totul binelui şi propăşirii Diecezei de Iaşi, 
unde, ca preot în înţelesul deplin al cuvântului, trăia adevărurile ce le pro-
povăduia de la catedră şi de la amvon, edifi cându-i pe toţi cu exemplul său 
de umilinţă şi bunătate.

Să ne gândim apoi la difi cultăţile în pastoraţie pe care le-a întâmpinat 
în Basarabia, la eroismul dovedit în anii grei în care s-a afl at la conducerea 
Misiunii Catolice din Transnistria, la momentul dramatic al refugierii sale 
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în România, în primăvara anului 1944, când, din cauza înaintării rapide a 
frontului şi a dezintegrării administraţiei româneşti, a pierdut orice con-
tact cu preoţii şi colaboratorii săi din Misiune. A trăit cu mare durere drama 
preoţilor polonezi şi germani, care nu reuşiseră să se refugieze din faţa 
armatelor bolşevice, şi a suferit, de asemenea, în urma faptului că bisericile 
şi credincioşii săi din Basarabia rămăseseră sub ocupaţia sovietică.

Atunci când, după moartea episcopului Mihai Robu, a preluat destinele 
Diecezei de Iaşi, episcopul Glaser ştia că apostolatul său nu avea să fi e unul 
foarte uşor. De la început, s-a afl at sub supravegherea poliţiei secrete bol-
şevice – N.K.V.D. – care îl urmărea pentru activitatea sa din Basarabia şi 
Transnistria, fi ind salvat de la arestare iminentă datorită protecţiei nun-
ţiului apostolic Andrea Casullo. De asemenea, Ministerul Cultelor nu şi-a 
dat decât foarte târziu acordul privind recunoaşterea episcopului Glaser 
drept administrator apostolic de Iaşi, în absenţa unui aviz favorabil din 
partea Comisiei Aliate (Sovietice) de Control. La aceste presiuni politice şi 
poliţieneşti s-a adăugat problema difi cultăţilor economice ale Diecezei, dar 
şi cea a amestecului Guvernului comunist în chestiunea bunurilor eclezi-
astice, şi multe altele.

De-a lungul acestei perioade difi cile, P.S. Glaser a fost pătruns de ideea 
că Biserica trebuia să se afl e în prima linie şi că el însuşi trebuia să rămână 
pentru toţi un exemplu de sacrifi ciu şi caritate. De aceea, s-a implicat cu 
toată dăruirea în rezolvarea unor chestiuni urgente precum reorganizarea 
Diecezei şi a parohiilor, redeschiderea Seminarului diecezan şi reorganizarea 
sistemului şcolar catolic, reconstruirea imobilelor distruse de bombarda-
mente, ajutorarea populaţiei sărace catolice şi ortodoxe deopotrivă, ajuto-
rarea refugiaţilor din Bucovina de Nord şi Basarabia, precum şi a nume-
roase familii catolice şi ortodoxe ruinate şi ajunse la disperare din cauza 
foametei din anii 1946-1947.

Cu aceeaşi abnegaţie, episcopul Glaser şi-a îndeplinit ofi ciul de vicar 
general al episcopului Anton Durcovici, pe care l-a susţinut în vizitele ca-
nonice sau l-a însoţit la Bucureşti cu prilejul conferinţelor episcopatului 
catolic, unde s-au discutat problemele importante privind salvarea Bisericii 
Catolice din România în faţa prigoanei comuniste. De altfel, după arestarea 
episcopului Durcovici în iunie 1949, episcopul Glaser a preluat din nou 
conducerea Diecezei, iar timp de 11 luni cât a mai trăit, a fost nevoit să 
suporte nenumărate vexaţiuni din partea autorităţilor comuniste, dispuse 
la repetate ingerinţe în viaţa Bisericii. A colaborat exemplar cu vicarul 
general de Alba-Iulia, preotul martir Alois Boga, în problemele spinoase 
ale renunţării la salariul bugetar, a semnării de către cler a Apelului pen-
tru pace de la Stockholm, a comprimărilor bugetare operate de Ministerul 
Cultelor, a statutului Bisericii Catolice şi a tentativei regimului comunist 
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de a dezbina Biserica prin organizarea aşa-ziselor adunări pentru pace de 
la Târgu-Mureş şi Gheorgheni, la care au participat aşa-zişii „preoţi demo-
craţi”. 

Potrivit mărturiei preotului Ştefan Tătaru, transmisă la 9 mai 1950 
Sfântului Scaun, episcopul Glaser şi vicarul general de Alba-Iulia, Alois 
Boga, se afl au la acea dată într-o adevărată „captivitate morală”, fi ind îm-
piedicaţi sistematic să desfăşoare în condiţii de normalitate activităţile cu-
rente sau importante, în absenţa avizului Ministerului Cultelor. De aseme-
nea, episcopul Glaser ar fi  fost convocat la Bucureşti de şeful Securităţii, 
care îi adresase un ultimatum pentru a trata cu Guvernul Groza un acord 
privitor la statutul Bisericii Catolice din România. A fost ameninţat că, în 
caz de refuz, îl aştepta soarta episcopilor Anton Durcovici şi Marton Aron. 

„Dar el este foarte decis la sacrifi ciul suprem” – declara preotul Ştefan 
Tătaru. Două săptămâni mai târziu, episcopul Glaser murea la Iaşi în 
urma unui infarct miocardic, în condiţii încă neelucidate pe deplin. La 
scurt timp după acest eveniment dramatic, revista vaticană La Civiltà Cat-
tolica îl omagia astfel pe marele dispărut: 

Tragică a fost situaţia monseniorului Glaser, vicarul general de Iaşi. La 11 mai, 
el a fost supus unor obositoare discuţii cu un comisar guvernamental, venit să-i 
smulgă o declaraţie în privinţa temei păcii. Poliţia şi autorităţile au multiplicat 
ulterior telefoanele şi vizitele, dar mereu fără rezultatul dorit. Chemat câteva 
zile la sediul Poliţiei, bătrânul prelat s-a întors epuizat, iar Poliţia urma să-l 
caute din nou. La ruşinoasele ameninţări că urma să fi e închis dacă nu se de-
plasa la Bucureşti pentru a realiza un acord cu Guvernul, episcopul nu a cedat. 
Dar dacă rezistenţa sa morală a ieşit victorioasă din acea experienţă primejdi-
oasă, constituţia sa fi zică a fost frântă. Reînnoindu-şi în forma cea mai emoţi-
onantă fi delitatea faţă de Sfântul Părinte, de care îl legau şi multe amintiri 
personale, veneratul demnitar murea la 25 mai (1950).

De aproape zece ani, am întreprins o serie de investigaţii arhivistice în 
vederea descoperirii cât mai multor cauze şi condiţii ce au condus la moar-
tea ca martir a episcopului Marcu Glaser. Vi le prezentăm astăzi, în rezu-
mat şi în premieră, chiar dacă nu vom şti poate prea curând sau niciodată 
ce s-a întâmplat cu adevărat la 25 mai 1950.

Astfel, în perioada 1949-1950, episcopul Glaser a fost urmărit informativ 
de către Securitatea din Iaşi. În fi şa individuală din iunie 1950, ofi ţerii îl 
acuzau pe episcop că ar fi  fost un element ostil regimului, care tolera ma-
nifestările duşmănoase ale clerului din subordinea sa. Totodată, episcopul 
era cunoscut drept un critic virulent al regimului comunist din România, 
dar şi al celui sovietic, care procedase la arestarea tuturor preoţilor din 
teritoriile româneşti ocupate. Acestea reprezentau motive sufi ciente pentru 
ca episcopul să fi e „reţinut” de Securitatea din Iaşi în luna august 1949, 
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însă eliberat după o singură zi, după ce vestea reţinerii sale produsese o 
mare indignare printre credincioşi, în rândul cărora episcopul se bucura de 
o mare popularitate. În aceeaşi lună august 1949, episcopul Glaser a fost 
preluat de Securitate şi transportat la Butea, în vederea calmării spiritelor, 
după ce mai multe comunităţi – Butea, Hândreşti, Miclăuşeni şi Brătuleşti 
– s-au revoltat la afl area veştii că parohul de Butea urma a fi  arestat. După 
cum se cunoaşte, la Butea Securitatea a procedat, în stilul binecunoscut, la 
o dură represiune, fi ind alertată de solidaritatea unor sate ortodoxe cu să-
tenii catolici din Butea. 

Afl at la Bucureşti la 22-23 august 1949, episcopul Glaser s-a plâns unor 
apropiaţi de faptul că era convocat foarte des la Securitatea din Iaşi, mai 
ales seara, fi ind supus unor interogatorii prelungite, cu scopul obţinerii de 
la el a unor informaţii diverse. Aceste acuzaţii aveau însă să fi e negate 
parţial de ofi ţerii Securităţii din Iaşi, care au recunoscut faptul că episco-
pul fusese avertizat că regimul comunist nu era dispus să tolereze agitaţi-
ile din mediile catolice.

Descinderea în forţă, efectuată de ofi ţerii Securităţii la Episcopia din 
Iaşi în decembrie 1949, avea scopul, printre altele, de a-l intimida pe episco-
pul Glaser, care înţelesese să-l protejeze pe cel mai căutat preot fugar, pă-
rintele martir Dumitru Matei.

Deznodământul în cazul episcopului Marcu Glaser avea să se producă 
în perioada 29 aprilie - 25 mai 1950. În această perioadă, episcopul a primit, 
la sediul Episcopiei, vizita şefului Securităţii din Iaşi, colonelul N. V. Pan-
delea, şi a urmăritorului episcopului, plutonierul N. Bălănescu. Scopul 
acestor vizite era acela al convingerii episcopului să semneze Apelul pentru 
pace de la Stockholm. Timp de două săptămâni, episcopul Marcu Glaser a 
fost supus unor presiuni uriaşe din partea autorităţilor în încercarea de a-l 
convinge să semneze apelul respectiv în varianta comunistă. Astfel, la 11 mai 
acelaşi an, episcopul a fost vizitat din nou de ofi ţerii de Securitate, care, 
ore în şir, s-au străduit să-l convingă să semneze documentul. În cele din 
urmă, episcopul şi-a dat acordul, cerând însă ca textul să nu fi e în contra-
dicţie cu „datoria sa de episcop catolic credincios directivelor spirituale ale 
Sfântului Scaun”, şi numai după ce se consultase în prealabil cu doi dintre 
consilierii săi, pr. G. Bachmeier şi pr. A. Asaftei. Preoţii urmau să semneze 
un text special, redactat de episcop în conformitate cu morala Bisericii 
Catolice. Puşi în faţa faptului împlinit, ofi ţerii de Securitate au raportat 
superiorilor faptul că episcopul „este devotat Vaticanului şi ierarhiei roma-
no-catolice şi nu va întreprinde niciodată acţiuni care să-l ducă la o ruptură 
cu nunţiatura”. 

Securitatea a fost extrem de dezamăgită de conţinutul acestui text, 
deoarece sperase până în ultima clipă ca episcopul să adopte o atitudine 



DIALOG TEOLOGIC 18 (2006)74

tranşantă împotriva „imperialiştilor anglo-americani” şi a Sfântului Scaun, 
acuzaţi că ar fi  instigat la război. Din acest motiv, textul nu a fost dat pu-
blicităţii, iar presa a prezentat doar un sumar al declaraţiei respective. În 
acest mod, ofi ţerii au fost siliţi să recunoască faptul că se grăbiseră atunci 
când îl caracterizaseră pe episcop drept „fricos”, „servil” şi „dispus la com-
promisuri” cu autorităţile comuniste.

La 17 mai 1950, episcopul M. Glaser a reiterat refuzul său de a le cere 
preoţilor din Dieceza de Iaşi să semneze Apelul pentru pace de la Stock-
holm, gest care i-a nemulţumit profund pe securişti. Aceştia din urmă l-au 
acuzat pe episcop de faptul că se manifesta ca un „diversionist” în proble-
mele păcii şi că, prin atitudinea sa „dârză”, „instigatoare”, „deschis duş-
mănoasă”, probase faptul că „era dispus să sufere martiriul pentru credinţa 
sa”. În aceste condiţii, la 20 mai 1950, Direcţia Judeţeană Iaşi a Securităţii 
a propus reţinerea şi arestarea episcopului M. Glaser.

Ordinul de arestare nu a mai fost pus în aplicare, deoarece, la 25 mai 1950, 
P.S. M. Glaser a încetat din viaţă în urma unui atac de cord. Însă potrivit 
unei note informative din 1 iunie acelaşi an, în dimineaţa aceleiaşi zile 
(25 mai 1950), episcopul M. Glaser a ofi ciat sfânta Liturghie în Catedrala 
„Adormirea Maicii Domnului”. La ora 10.00 i s-a făcut rău, iar cei apropiaţi 
l-au aşezat în pat. La ora 11.00 a sosit la sediul Episcopiei dr. Brănişteanu, 
care a constatat că tensiunea bolnavului era „scăzută tare”. Medicul i-ar fi  
spus pr. A. Asaftei şi celorlalte persoane afl ate în încăpere că „este foarte 
grav”. În acelaşi timp, dr. Brănişteanu i-a făcut episcopului o injecţie, ur-
mând să-i mai facă încă una. La rândul său, pr. G. Bachmeier i-a dat episco-
pului Ungerea, iar în momentul când dr. Brănişteanu pregătea cea de-a 
doua injecţie, acesta a constatat că „episcopul era de-acum cu ochii sticloşi 
şi gura deschisă. L-a ascultat dacă îi bate inima, constatând în acest fel 
decesul”. Alte surse ale Securităţii indicau faptul că episcopul decedase la 
ora 13.00. Dispoziţia de înmormântare a fost luată imediat de pr. A. Asaftei. 
Trupul episcopului a fost depus în biserică a doua zi, 26 mai 1950, iar Li-
turghia de înmormântare a avut loc la 27 mai, ora 10.00, fi ind ofi ciată de 
pr. W. Clofanda, ceremonier fi ind pr. G. Bachmeier. La Cimitirul Eternitatea 
nu s-au ţinut cuvântări, iar trupul episcopului a fost depus într-un mor-
mânt simplu, având o cruce simplă de stejar, pe care era inscripţionat nu-
mele său. La ceremonia funebră au luat parte 36 de preoţi din Dieceza de 
Iaşi şi Arhidieceza de Bucureşti, alături de 120 de credincioşi.

Se cuvine menţionat faptul că Securitatea din Iaşi a primit, la 26 mai 1950, 
ordinul de a nu lua măsuri de „contracarare” a procesiunii funebre de la 
Episcopia de Iaşi, pe considerentul că se dorea astfel evitarea unei stări de 
spirit nefavorabile autorităţilor comuniste. A existat însă o preocupare se-
rioasă din partea Securităţii cu privire la starea de spirit din satele catolice 
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la răspândirea veştii privind moartea episcopului M. Glaser. Astfel, încă 
din 25 mai 1950, col. N. Pandelea a trimis o circulară direcţiilor judeţene 
Neamţ, Bacău şi Fălciu ale Securităţii Statului, solicitând să fi e luate mă-
suri de supraveghere a clerului şi credincioşilor catolici. De asemenea, 
urma a fi  supravegheate şi deplasările preoţilor şi credincioşilor la Iaşi cu 
ocazia înmormântării episcopului. Răspunzând acestei solicitări, Securita-
tea din Roman arăta următoarele: „Se comentează că moartea episcopului 
catolic M. Glaser nu ar fi  fost o moarte naturală şi preoţii catolici se întreabă 
cum poate deceda un om care acum două zile era perfect sănătos”.

Târziu, la 28 iunie 1950, Secţia C a Securităţii Iaşi ataşa la dosarul episco-
pului M. Glaser extrasul de deces al acestuia din 3 iunie acelaşi an. La cauza 
morţii era menţionat „infarct miocardic”. La 1 februarie 1954, Securitatea 
hotăra ca dosarul P.S. M. Glaser să fi e păstrat la arhiva operativă, iar la 12 au-
gust 1969 s-a luat din nou o hotărâre în acest sens. Motivul invocat era 
acela că episcopul M. Glaser „a dus propagandă de instigare faţă de guvernul 
democratic prin slujbe religioase”.

I-a fost provocat stopul-cardiac episcopului Glaser? Întrebarea persistă, 
după ce într-un caz aproape similar – acela al arhiepiscopului Al. Th. Cisar, 
stins din viaţă la 7 ianuarie 1954 în urma unei duble pneumonii – docu-
mentele din arhiva Biroului Politic al C.C. al PMR ne prezintă o altă vari-
antă. În mai 1954, liderul comunist Gh. Gheorghiu-Dej admitea faptul că 
arhiepiscopul Cisar fusese ucis imediat după desfăşurarea Festivalului 
Mondial al Tineretului de la Bucureşti. Cine era autorul faptei, Dej nu mai 
precizează. 

*
*    *

Părintele profesor RAFAEL FRIEDRICH, născut în 1914 la Colelia 
(Constanţa), a avut, la rândul său, o legătură specială cu Seminarul din 
Iaşi, în cele două perioade cunoscute: 1927-1930, când a fost elev al Semi-
narului „Sf. Iosif”, şi 1956-1969, când a funcţionat ca profesor al aceluiaşi 
Seminar. 

Se cuvine însă arătat faptul că părintele Friedrich şi-a fi nalizat studiile 
la Seminarul arhidiecezan din Bucureşti şi la Academia Teologică „Sfântul 
Duh”, unde s-a dovedit a fi  studentul cel mai bine pregătit. Datorită acestor 
calităţi a fost solicitat să activeze în rândul corpului profesoral de la Semi-
narul bucureştean, unde a îndeplinit o lungă perioadă de timp funcţia de 
administrator, iar din 1947, şi pe cea de director al Seminarului. A suferit 
mult ca urmare a închiderii în 1948 a Seminarului „Sfântul Duh”, dar a 
trăit mereu cu speranţa de a-l putea vedea redeschis. În testamentul său 
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din 1958, părintele Friedrich scria doar atât: „Las toată averea mea Semi-
narului Arhiepiscopal Romano-Catolic de Bucureşti”.

Destinul său avea să se împletească cu acela al episcopului martir Anton 
Durcovici, deoarece, în calitate de ceremonier al Arhiepiscopiei de Bucu-
reşti, a trebuit să-l însoţească pe episcop la Popeşti-Leordeni, unde au fost 
arestaţi de Securitate la 26 iunie 1949. După un an de anchete, Securitatea 
era nevoită să recunoască faptul că pr. Friedrich nu desfăşurase activitate 
„antidemocratică”, motiv pentru care nu putea fi  trimis în judecata justiţiei 
comuniste. Nu a fost însă nici pus în libertate, deoarece era etichetat drept 
un „pericol pentru securitatea poporului” şi un „duşman încarnat” al regi-
mului comunist. Timp de cinci ani avea să fi e „oaspetele” cunoscutului 
Vasile Ciolpan – directorul „C. M. Dunărea”, al Penitenciaruluui Sighet –, 
director decorat în 1998 de Administraţia Prezidenţială a României!

În 1955, părintele Friedrich a fost din nou anchetat la Bucureşti, fără 
sorţi de izbândă nici de data aceasta, deoarece şi-a susţinut cu hotărâre 
fi delitatea faţă de Biserică şi Sfântul Scaun. Nu s-a mai întors la Sighet, 
fi ind trimis cu domiciliu obligatoriu la Târgu Jiu, printr-un ordin semnat 
de însuşi ministrul Al. Drăghici. Cele 60 de luni de domiciliu obligatoriu 
(DO) reprezentau pedeapsa suplimentară adăugată la cei şase ani de tem-
niţă pentru tenacitatea non-colaboraţionistă cu regimul comunist, mărturie 
în acest sens fi ind şi interogatoriile care se păstrează la dosarul său penal 
(nr. 15308).

În 1956, părintele Friedrich primea aprobarea din partea Ministerului 
Cultelor de a părăsi oraşul Târgu Jiu, după ce mons. Petru Pleşca solicitase 
insistent venirea sa ca profesor la Seminarul ieşean. Aici, părintele va avea 
parte de patru ani relativ liniştiţi, până în 1960, când Securitatea i-a des-
chis un dosar de urmărire informativă, alarmată fi ind de faptul că părintele 
Friedrich era „suspect de activitate de spionaj în favoarea Vaticanului” şi 
că ar fi  fost contactat de „elemente străine cunoscute cu activităţi duşmă-
noase împotriva RPR”. În ochii Securităţii era suspect faptul că preotul în 
cauză primea scrisori de la mama şi sora sa afl ate în Germania, sau de la 
foştii săi colegi de la Seminarul „Sfântul Duh”, preoţii Hieronim Menges şi 
Johann Florian Müller. La fel de suspect era şi faptul că părintele urmărit 
primea colete poştale din străinătate, cuprinzând „material de spionaj” 
cum ar fi  obiecte de uz personal sau cărţi religioase. Şase ani de urmărire 
continuă au fost necesari ofi ţerilor ca să se convingă de faptul că pr. R. Frie-
drich nu dovedea „manifestări duşmănoase”, ci că doar rămăsese constant 
în atitudinea sa de critică a regimului ateu-comunist.

După închiderea dosarului său în 1966, părintele Friedrich primea, în 
sfârşit, dreptul la paşaport, vizitând în 1968 Ungaria, Belgia şi Germania 
Federală. Atât în străinătate, cât şi la revenirea în ţară, el criticase regimul 
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comunist ateu, încălcând pactul cu autorităţile, informându-i pe preoţii 
Menges şi Müller cu privire la situaţia reală a Bisericii. Îşi motiva atitudinea 
prin faptul că „se simţea dator de conştiinţă să relateze aşa cum cunoaşte 
el lucrurile despre anumiţi preoţi şi anumite situaţii”.

Părintele manifestase aceeaşi atitudine şi în perioada 1949-1955, atunci 
când refuzase să colaboreze cu regimul comunist în tentativa acestuia de 
compromitere a episcopilor I. Schubert şi A. Pacha. Rememorând aceste 
momente neplăcute, el afi rma în anii ’60: „A fost greu pentru mine să nu 
mint (în timpul anchetei), şi totuşi, să ascund adevărul”. Ca urmare a celor 
petrecute în 1968, Securitatea i-a interzis dreptul la paşaport, privându-l 
pe părintele Friedrich de bucuria de a vizita în 1969 Germania Federală, 
Franţa, Spania şi Italia. Mai mult decât atât, în 1968 i-a fost deschis un 
nou dosar de urmărire informativă, sub pretextul că cel în cauză lăudase 
exagerat valorile româneşti din trecut şi se manifestase extrem de critic 
faţă de „valorile regimului comunist”. Astfel, din lipsă de noi probe, Secu-
ritatea i-a ataşat la dosar presupuse afi rmaţii ale părintelui Friedrich din 
perioada 1960-1961, cum ar fi : 

Spuneţi-mi numai un nume ilustru creat de comunişti şi nu veţi găsi.
Într-un stat comunist, unde nu e libertate şi domnesc minciuna şi tirania, toate 
lucrurile neplăcute sunt trecute sub tăcere şi se spun numai minciuni despre 
adevărurile reale.
Alegerile sunt o formalitate care să astupe mai cu seamă gura străinilor. De 
fapt, nu sunt alegeri propriu-zise, ci o mascaradă, căreia nici într-un caz nu i se 
potriveşte numele de alegeri. Nu vom vota pe aceia, singurii, de altfel, pe care 
îi desemnează partidul.
Intelectualii, în regimul comunist, sunt urâţi şi consideraţi duşmani. Ei [comu-
niştii, n.n.] au doctrina lor şi nu pot avea încredere în intelectuali, care judecă 
lucrurile. De aceea, se îndreaptă mereu asupra lor tot felul de persecuţii.

O singură dată, în 1956, afl at la Târgu Jiu, pr. R. Friedrich a evocat pe-
rioada în care a fost închis în temniţele comuniste. 

Viitorul va arăta opere de artă minunate create în închisoare. Ele vor arăta 
omenirii crime făcute de anumite... ale Securităţii, care vor îngrozi lumea în-
treagă. Am auzit că, după ce mi-au dat drumul, Securitatea ar fi  pus mâna pe 
nişte asemenea documente şi au rămas până şi ei îngroziţi de ceea ce cuprin-
deau documentele.

La 6 mai 1969, a fost ataşată la dosar ultima notă informativă, prin care 
Securitatea era informată cu privire la accidentul suferit de pr. R. Friedrich 
la domiciliul său. Trei zile mai târziu, Securitatea lua hotărârea închiderii 
dosarului pr. Rafael Friedrich, „dacă nu se va restabili de pe urma acciden-
tului”.
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Mulţumesc părintelui rector V. Dancă şi celorlalţi organizatori ai acestei 
manifestări jubiliare pentru ocazia oferită de a prezenta în acest cadru 
solemn câteva date biografi ce privitoare la episcopul Glaser şi la părintele 
profesor Friedrich.

Vă rog să priviţi evocarea noastră ca pe o modestă completare a datelor 
cunoscute de sfi nţiile voastre, care le-aţi fost colegi sau studenţi celor doi 
vrednici apărători ai Bisericii şi credinţei noastre, şi care prin jertfa lor au 
scris o pagină memorabilă în istoria Bisericii locale.



FRANCISC XAVERIU HABENI ŞI ANTON TRIFAŞ

Pr. prof. univ. Wilhelm DANCĂ
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaşi

Aniversarea a 120 de ani de la înfi inţarea şi a 50 de ani de la redeschi-
derea Seminarului catolic din Iaşi ar fi  incompletă dacă nu s-ar acorda 
puţină atenţie şi rectorilor ce erau în funcţie în acele momente de încercare 
şi de har, adică părintelui iezuit de origine poloneză F. X. Habeni, rectorul din 
29 septembrie 1886, şi părintelui A. Trifaş, rectorul din 26 noiembrie 1956. 
Timpurile în care au activat aceşti păstori ai Bisericii noastre nu sunt prea 
îndepărtate de noi, de aceea, informaţiile pe care le avem despre viaţa şi 
operele lor de apostolat mi se par puţine, parcă irelevante sau, dacă vreţi, 
nu prea spectaculoase. Totuşi, trebuie să remarc faptul că Habeni a rămas 
în funcţie 8 ani, iar Trifaş - aproape 13 ani (fusese rector deja între 1946 şi 
1948), în vremuri grele, cum spuneam mai sus. În sine, durata unui man-
dat nu spune mare lucru, dar, dacă ţinem cont de provocările la care trebuie 
să corespundă, atunci lucrurile se schimbă.

S-a vorbit mult şi pe bună dreptate despre implicarea fără rezerve atât 
a părintelui Habeni, cât şi a părintelui Trifaş în concretizarea planului 
pastoral voit de episcopul N.I. Camilli sau de mons. P. Pleşca. În paginile 
care urmează nu voi pune accentul pe acest aspect, ci pe contextul în care 
au trăit şi activat, un context de cele mai multe ori nefavorabil îndeplinirii 
misiunii ce le-a fost încredinţată. Privind retrospectiv drumul parcurs, 
constat că refl ecţiile mele despre F. X. Habeni şi A. Trifaş se încadrează 
mai mult în ceea ce se numeşte fi lozofi a istoriei, de la care am învăţat că 
împrejurările istorice concrete pot acuza şi, în acelaşi timp, scuza pe cineva 
cuprins în vâltoarea lor şi că, în fond, destinul omului e o chestiune de 
conştiinţă şi de libertate interioară.

Francisc Xaveriu Habeni (1826-1894)

A sosit la Iaşi în 25 august 1885, ca superior al Misiunii iezuiţilor din 
Moldova, iar un an mai târziu a fost numit rector al Seminarului din Iaşi 
deschis de episcopul N.I. Camilli în 29 septembrie 1886. Din biografi a sa1 

1 Cf. A. MORARU – I. RĂCHITEANU, Păstorii Diecezei de Iaşi şi rectorii Seminarului diecezan, 
Sapientia, Iaşi 2004, 45.
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am reţinut doar că a fost hirotonit preot pentru provincia iezuiţilor din 
Galiţia (Polonia) în 1856.

Anul 1856 a fost un an de împlinire pentru el, dar nu pentru poporul 
polonez şi pentru călugării iezuiţi din Polonia. Statul polon dispăruse în 
anul 1795; Ordinul „Societatea lui Isus” fusese desfi inţat mai înainte, în 
1773: fără ţară şi fără ordin, călugării iezuiţi s-au refugiat timp de mai 
mulţi ani în Rusia Albă (Bielorusia de astăzi), de unde aveau să fi e expul-
zaţi de ţar în 1820. Dar între timp, Ordinul iezuiţilor a fost reînfi inţat. Din 
Rusia Albă, iezuiţii polonezi s-au retras în Galiţia, o regiune poloneză sub 
controlul puterii Imperiului Austriac, unde au deschis mai multe colegii – 
la Tarnopol, Lemberg, Nowy Sacz şi Cracovia –, a căror faimă religioasă şi 
culturală s-a răspândit în tot Imperiul Habsburgic2, ajungând până în teri-
toriile României de astăzi3.

În timpul anilor de formare ai lui Habeni, Europa trăia din plin sub in-
fl uenţa curentelor iluministe. La bază ele aveau ideile şi proiectele Uma-
nismului din secolul al XV-lea: construcţia unei imagini realiste despre 
lume cu ajutorul cunoştinţelor ştiinţifi ce, asumarea fi lozofi ei umaniste 
drept concepţie despre lume, respingerea credinţei şi a religiei ca fi ind ceva 
ireal, mitologic, ba chiar contrar raţiunii. Dar, dintr-un sistem fi lozofi c, 
Iluminismul a fost transformat de lumea cultă într-un slogan: erau exaltate 
raţiunea, iubirea universală a omului şi toleranţa religioasă. Deoarece 
această mişcare intelectuală a fost declanşată de oameni, s-a observat în-
dată că, de fapt, raţiunea a devenit lipsa de credinţă, imoralitatea era nu-
mită natură, iubirea universală a omului nu se manifesta aproape deloc, 
iar toleranţa religioasă s-a transformat într-o adevărată ură împotriva Bi-
sericii, în special împotriva instituţiilor ecleziastice şi a mănăstirilor. Lupta 
împotriva iezuiţilor şi desfi inţarea canonică a Ordinului în 1773 au fost 

2 Cf. W. V. BANGERT, Istoria iezuiţilor, Ars Longa, Iaşi 2001, 630.
3 Legăturile dintre populaţia catolică din teritoriile româneşti şi călugării iezuiţi sunt 

foarte vechi. Potrivit părintelui O. Bosa, prima prezenţă a iezuiţilor pe teritoriul actual al 
României a fost semnalată în anul 1579. Fiind invitaţi de principele Transilvaniei, Ştefan 
Bathory, ei au venit din Polonia la Cluj, Alba-Iulia, Oradea, Odorheiu Secuiesc, unde au 
deschis şcoli, au întemeiat colegii – unele dintre ele s-au transformat de-a lungul timpului 
în academii sau universităţi, cum este cea de la Cluj (1584) – şi au îndeplinit diferite activi-
tăţi pastorale. Câţiva ani mai târziu, călugării iezuiţi au trecut Munţii Carpaţi şi din Tran-
silvania au ajuns în Moldova. Astfel, în anul 1644, părintele Paul Beke a ajuns la Iaşi, unde 
a constat o mare deschidere culturală şi o prezenţă multinaţională, care erau promovate de 
domnitorul Vasile Lupu. După părintele Beke au sosit alţi părinţi din Polonia, motiv pentru 
care, în anul 1659, Sinodul catolic din Bacău le-a oferit iezuiţilor două parohii, Iaşi şi Cot-
nari, unde au deschis două şcoli pentru formarea culturală şi spirituală a tinerilor. Între 
anii 1773 şi 1814, Ordinul iezuiţilor a fost desfi inţat. După reînfi inţare, câţiva ani mai târ-
ziu, părinţii iezuiţi au revenit în România: la Satu Mare în 1858 şi la Iaşi în 1885. Cf. O. 
BOSA, „Cuvânt înainte”, în W. V. BANGERT, Istoria iezuiţilor, 5-8.
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posibile, printre altele, şi din cauza orbirii de care au dat dovadă timpurile 
noi ale Iluminismului4. Spiritul antireligios al Iluminismului, schimbările 
politice şi secularizările cauzaseră iezuiţilor daune atât de mari încât după 
reînfi inţare au trebuit să înceapă totul de la zero. 

Fără îndoială, dorinţa şi curajul de a reîncepe o lucrare întreruptă sau 
distrusă i-au modelat caracterul părintelui Habeni, fapt care s-a exprimat 
nu atât prin asprimea vieţii, cât, mai ales, printr-o muncă onestă şi serioasă, 
prin rugăciunea meditativă, prin organizarea perfectă şi libertatea de acţiune 
în slujirea pastorală. În ce priveşte formarea sa teologică, accentul cădea 
pe apologetică, înţeleasă în sens larg, adică abordarea cu multă atenţie a 
aşa-ziselor „probleme ideologice”. În acelaşi timp, se verifi ca şi tendinţa de 
reluare a scolasticii, de dezvoltare a istoriei bisericeşti, a patristicii şi a te-
ologiei biblice. În fi ne, în educarea aspiranţilor la starea ecleziastică, se 
acorda o importanţă deosebită formării intelectuale. 

Acesta era, în linii mari, ambientul cultural în care s-a format Francisc 
Habeni. Ca răspuns la provocările timpului său, Habeni şi-a însuşit spiritul 
de rezistenţă împotriva tendinţelor hegemonice ale statului, care invadase 
lumea educaţiei, apoi capacitatea de exercitare a facultăţii discernământului 
într-o lume ostilă evangheliei şi Bisericii, promovând în orice împrejurare 
binele persoanelor5. Aceste două direcţii de orientare în formarea catolică 
par să fi  fost zestrea cea mai importantă din bagajul cultural pe care părin-
tele Francisc Xaveriu Habeni l-a adus cu sine când a sosit la Iaşi în 1885, 
ca superior al Misiunii iezuiţilor din Moldova.

Anul 1885 era un an bun pentru România. Ţara era în plină dezvoltare 
economică şi politică; fuseseră legiferate principiile ce aveau să determine 
guvernarea ţării – un Executiv puternic şi o administraţie centralizată; fi lo-
zofi ile dominante ale statului modern – liberalismul şi conservatorismul – 
erau reprezentate de partidele politice în formare; elita intelectuală şi po-
litică a ţării asimilase pe deplin ideea modernă de naţiune şi acceptase 
datoria de a retrasa graniţele politice ale ţării în concordanţă cu frontierele 
etnice; contactele cu Europa Occidentală deveniseră regulate şi de o im-
portanţă crucială pentru evoluţia ţării; Occidentul servea elitei intelectuale 
şi politice drept model de urmat sau de evitat, dar niciodată ignorat6. În a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, populaţia României a crescut con-
stant; structura socială păstra în linii mari confi guraţia din prima jumătate 
a secolului al XIX-lea, dar, cu toate acestea, se produceau schimbări semni-
fi cative precum dezvoltarea oraşelor, dispariţia formală a vechii clase a 

4 Cf. L. HERTLING, Istoria Bisericii, Ars Longa, Iaşi 2001, 466-469. 
5 Cf. L. HERTLING, Istoria Bisericii, 524-532.
6 Cf. K. HITCHINS, „Desăvârşirea naţiunii române”, în M. BĂRBULESCU şi alţii, Istoria Ro-

mâniei, Editura Enciclopedică, Bucureşti 1998, 384.
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boierilor. Din punct de vedere etnic şi religios, populaţia era remarcabil de 
omogenă: 92% erau români, iar 91% erau ortodocşi7. Credinţa ortodocşilor 
români era ceva aparte: manifestările lor religioase nu erau zgomotoase;

nu se întâlneau mistici, exaltaţi, bătrâni credincioşi fanatici; nici eretici, poate 
că nici sfi nţi, cel puţin dintr-aceia făcuţi de oameni; credinţa lor era potolită, 
statornică, lipsită de îndoieli, cât şi de fanatism şi intoleranţă. Viaţa de toate 
zilele era plină de smerenie. O smerenie naivă, simplă, desigur, dar care pă-
trundea totul; omul îşi făcea rugăciunea când se trezea şi când se culca, se în-
china înainte de a rupe pâinea sau înainte de a se apuca de-o treabă, oricare ar 
fi  fost ea. Şi nu doar oamenii din popor făceau aşa. La fel se petreceau lucrurile 
în toate păturile societăţii8. 

Lipsa fanatismului şi a sectarismului a făcut să nu existe, în Ţările Ro-
mâne, nici un fel de rezistenţă serioasă din partea Bisericii în faţa moder-
nizării, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în celelalte ţări ortodoxe, 
mai ales în Grecia şi în Rusia. Românii păreau să fi e poporul cel mai tole-
rant din lumea creştină, dar şi poporul cel mai legat de religia sa. Aşa se 
explică rezistenţa, nu numai în faţa islamului, ci şi în faţa infl uenţei cato-
lice sau protestante9.

Părintele Habeni a sosit la Iaşi într-o zi de vară: 25 august 1885. Pe 
atunci, oraşul avea o populaţie de circa 100 000 de locuitori; edifi ciile pu-
blice erau mari; în afară de palatul domnesc, se vedeau aici biserici mari 
din piatră şi un număr însemnat de palate mai mici, în stil occidental. To-
tuşi era un mare contrast între locuinţele boiereşti şi magherniţele de vă-
lătuci care alcătuiau masa locuinţelor şi a prăvăliilor. Cred că spectacolul 
străzii i s-a părut destul de interesant: străzi principale podite cu bârne de 
stejar; palate ce se învecinează cu dughene lăsate pe o parte şi prăvălii 
murdare; caleşti luxoase mânate de arnăuţi şi căruţe mânate de ţărani; iar 
pe jos, toate neamurile din Orient şi Occident, în veşmintele cele mai pes-
triţe. Vara, după prânz, dintr-odată forfota înceta, tot oraşul parcă ador-
mea. Strada devenea pustie; lumea mânca şi se odihnea. Spre seară, băcanii 
deschideau prăvăliile, strada se însufl eţea din nou şi, dacă negustorii şi 
oamenii de rând se apucau de treabă, tinerii din lumea bună, în trăsuri, se 
duceau să se răcorească în pădurea de la Copou10.

Potrivit unor rapoarte de la sfârşitul secolului al XIX-lea, în Moldova 
trăiau aproximativ 65 de mii de catolici, organizaţi în 26 de parohii, acti-
vau 23 de preoţi, existau 37 de biserici din piatră, 60 de biserici din lemn şi 

7 Cf. K. HITCHINS, „Desăvârşirea naţiunii române”, 400-402.
8 N. DJUVARA, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne, Hu-

manitas, Bucureşti 2002, 164.
9 Cf. N. DJUVARA, Între Orient şi Occident, 166-167.
10 Cf. N. DJUVARA, Între Orient şi Occident, 188-189.
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15 capele. Asta înseamnă că fi ecare preot avea în grija sa aproximativ 3 000 
de catolici, o parohie şi vreo 5 biserici. În aceste condiţii, viaţa catolicilor 
nu se dezvolta în mod normal, pentru că, în vreme ce numărul catolicilor 
creştea, numărul preoţilor scădea, fi e că se îmbolnăveau, fi e că îmbătrâ-
neau; distanţele între comunităţile catolice erau mari şi greu de străbătut; 
cu excepţia a două pensioane pentru fete, unul la Iaşi şi altul la Galaţi, 
lipseau şcolile şi colegiile pentru educaţia tinerilor catolici; nu exista un 
seminar pentru formarea preoţilor indigeni; nu existau dascăli şi profesori 
localnici. Totuşi, din punct de vedere politic şi geografi c, timpul şi locul 
erau potrivite pentru a investi în cultură, în educaţie. Prin legea învăţă-
mântului din 1864, învăţământul primar de patru ani a devenit obligato-
riu şi gratuit şi s-a admis predarea religiei în şcoli. Pentru că la Iaşi s-a 
înfi inţat Universitatea în 1860 şi, în acelaşi timp, tot aici s-au deschis nu-
meroase şcoli superioare de ştiinţă şi de arte, Iaşii au devenit principalul 
centru de învăţământ din Moldova.

Prima misiune a lui Habeni era aceea de a prelua conducerea şcolii pa-
rohiale de băieţi, ce se afl a lângă biserica catolică din Iaşi, şi să o transforme 
în colegiu. În această şcoală trebuia să educe copiii care doreau să intre 
într-un ordin ecleziastic; să-i formeze în spiritul bunelor moravuri şi al 
aprofundării ştiinţelor; să insiste asupra îndemnurilor înţelepte ale Papei 
Leon al XIII-lea; să predea teologia aspiranţilor la ordinele sacre, până 
când va fi  înfi inţat un Seminar diecezan canonic11. Până la moartea sa, 
survenită în 1894, şcoala parohială nu a devenit colegiu12, în schimb, după 
ce a fost renovată, restaurată, şcoala a fost dată în folosinţă în 10 octom-
brie 1886 pentru Seminarul catolic. Potrivit regulamentului de funcţionare 
a Seminarului13, părintele Habeni avea mai multe îndatoriri, printre care: 
citea scrisorile trimise şi primite de elevi; controla tot ceea ce primeau elevii 
de la părinţi, rude sau prieteni; pentru îndreptarea sau corijarea elevilor, 

11 Cf. Pactum, din 1 august 1885, încheiat între episcopul Nicolae Iosif Camilli şi părin-
tele Henric Jackowski, provincialul iezuiţilor din Galiţia, în: A. MORARU, Seminarul Catolic 
din Iaşi, 33-34.

12 În calitate de superior al Misiunii iezuiţilor în Moldova, părintele Habeni avea de 
gând, probabil, să-i pregătească în această şcoală şi pe viitori candidaţi la Ordinul „Societa-
tea lui Isus”. Şcoala parohială renovată şi destinată Seminarului era aceeaşi clădire de 
lângă reşedinţa episcopală în care a funcţionat cea mai veche şcoală populară din Iaşi, încă 
din anul 1817, şi în care episcopul Sardi a înfi inţat în anul 1845 un Seminar mic pentru 
seminariştii indigeni. În anul 1847, în Seminar erau 12 seminarişti. De remarcat e faptul 
că tot un preot polonez din provincia Galiţia a fost invitat să conducă Seminarul mic al 
episcopului Sardi, şi anume preotul iezuit Dionisie Zachaczewski. O dată cu moartea episco-
pului Paul Sardi, Seminarul şi-a încetat activitatea, adică în 19 noiembrie 1948. Cf. A. MO-
RARU, Seminarul Catolic din Iaşi, 45.

13 Cf. Constitutiones et Regulae quaedam Seminarii Catholici Jassiensis, în I. GABOR, 
Seminarul Catolic Iaşi. 1886-1986, Luizi Călugăra 1986, 30-38.
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le impunea acestora diferite pedepse; hotăra oportunitatea şi-i învoia pe 
elevi pentru a-şi vizita părinţii în caz de boală; în cazuri grave şi urgente, 
putea să hotărască eliminarea vreunui elev din Seminar; supraveghea şi 
putea să dispenseze modifi carea programului de conversaţie în limba fran-
ceză, în limba germană, în limba maghiară sau în limba ofi cială a Semina-
rului, adică în limba română; avea obligaţia de a se adresa colaboratorilor 
săi cu numele ofi ciului, nu cu cel de familie; dacă erau mai mulţi elevi cu 
acelaşi nume de familie, numele permis elevilor de a se adresa unul altuia, 
rectorul decidea modul de chemare; aproba întâlnirea dintre elevi şi profe-
sori, dar nu şi cea dintre teologi şi profesori; îi învoia pe elevi şi pe teologi 
să citească alte cărţi decât cele care ţin de şcoală. Dar cea mai importantă 
datorie a rectorului era aceea de a le insufl a studenţilor în teologie duhul 
de lepădare de sine şi de jertfă, pasiunea pentru gloria lui Dumnezeu şi 
mântuirea sufl etelor14.

În primul an de şcoală 1886/1887, în Seminar erau doi părinţi profesori, 
un magistru şi 9 elevi. În vara anului 1887 li se adaugă părintele iezuit 
Felix Wiercinski, tot din Provincia iezuiţilor din Galiţia, ca prefect de stu-
dii, şi alţi 5 elevi. În anul 1887/1888, alături de rector, mai erau trei părinţi 
profesori şi 14 seminarişti, dintre care 12 au ajuns preoţi. Cu multă bucu-
rie, în anul 1888/1889 au fost primiţi încă 4 elevi; dar o dată cu creşterea 
numărului elevilor, au apărut şi problemele legate de cazare şi şcolarizare. 
Clădirea Seminarului avea nevoie de reparaţii şi reamenajări, care costau 
foarte mult în raport cu puterea fi nanciară a tinerei dieceze. Episcopul 
Camilli şi rectorul Habeni au apelat la prietenii lor din străinătate, cerând 
ajutor pentru a promova această „faptă bună începută aşa de bine”, cum 
s-a exprimat episcopul Camilli într-o scrisoare pastorală din 1893. În ciuda 
greutăţilor, părintele Habeni era optimist, pentru că între timp au intrat 
în Seminar încă 5 elevi şi 3 părinţi profesori iezuiţi, astfel încât în 1890 în 
seminar erau 23 elevi şi 7 preoţi iezuiţi. După 1890, părintele Habeni a fost 
ajutat de încă alţi 5 părinţi profesori. La 1 noiembrie 1891, în catedrala 
episcopală din Iaşi, 11 seminarişti primesc haina clericală; iar în 1892, încă 
9 seminarişti au primit tonsura şi haina clericală.

Pe lângă aceste obligaţii faţă de Seminar, Habeni avea şi misiunea de a 
vizita anumite parohii din Dieceză în calitate de superior al Misiunii iezu-
iţilor din Moldova. Cu acest prilej, el a susţinut cauza Seminarului şi a se-
minariştilor localnici atât în faţa autorităţilor civile, cât şi în rândurile 
credincioşilor catolici.

14 Cf. N.I. CAMILLI, Scrisoare Pastorală (Roma 1903), Bucureşti 1904, 11, apud I. GABOR, 
Seminarul Catolic Iaşi, 51.
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Din cauza modului de administraţie centralizat al parohiilor voit de 
Congregaţia De Propaganda Fide pentru locurile de misiune şi aprobat de 
mons. Camilli, au apărut mai multe neînţelegeri şi tensiuni între episcop 
şi preoţii misionari franciscani şi iezuiţi, care, printre altele, nu erau dis-
puşi să renunţe la modul de administraţie a solo. Pentru a atrage atenţia 
asupra gravităţii problemei, în 10 mai 1894, episcopul Camilli şi-a dat de-
misia15. Cu toate acestea, în vara aceluiaşi an 1894, părintele Habeni a 
primit în Seminar încă 15 elevi, dintre care 12 au ajuns preoţi; printre ei 
se afl au nume celebre în istoria Diecezei de Iaşi: Wilhelm Clofanda, Iosif 
Clofanda, Anton Romila, Grigore Enariu şi Mihai Robu; ultimul a ajuns 
primul episcop indigen de Iaşi (1925-1944). 

Neîndoielnic, greutăţile inerente construcţiei instituţionale şi materiale 
a Seminarului, difi cultăţile de ordin ecleziastic, şcolar şi administrativ au lăsat 
urme în trupul şi sufl etul părintelui Habeni. În seara zilei de 7 august 1894, 

15 Înainte de a pleca din ţară, în noiembrie 1894, Guvernul ţării îl decorează pe P.S. Ni-
colae Iosif Camilli cu „Ordinul Coroana României” pentru faptul de a fi  fondat un Seminar 
catolic pentru clerul indigen din Moldova. Cf. F. WIERCINSKI, Scrisoare către Episcopul Do-
minique Jaquet, din martie 1896, în Arhiva Seminarului, dosar 58/1897, 189, apud A. MO-
RARU, Seminarul Catolic din Iaşi, 51. Episcopul Nicolae Iosif Camilli a revenit în scaunul 
episcopal de la Iaşi în 1904, unde a rămas până la moartea sa, în 1916. Iată un portret al 
episcopului Camilli făcut de arhiepiscopul Raymund Netzhammer: „Monseniorul Camilli 
avusese un caracter vital şi impulsiv, drept pentru care fusese un om neobişnuit de vorbăreţ 
şi adesea de o valoare inestimabilă în aprecierea şi evaluarea unor persoane sau lucruri. 
Camilli era foarte sârguincios în problemele Bisericii şi ale legislaţiei clericale. A publicat o 
serie de dispoziţii pentru Dieceza sa atât la timpul, cât şi după vizitele sale pastorale; spre 
sfârşitul vieţii sale îşi strânsese decretele şi le publica sub formă de carte. Nu ţinea cont de 
nimeni dacă ajungea la concluzia că au fost ignorate ceremonii, legi bisericeşti sau propriile 
sale dispoziţii. În asemenea cazuri, chiar şi asupra colegilor săi, îndeosebi asupra fraţilor 
din propriul său ordin, franciscanii negri, îşi revărsa o ploaie de reproşuri şi sentinţe dure. 
Dar cei care îl cunoşteau pe acest om sârguincios, care în chestiuni teologice era, fără îndo-
ială, un excelent practician, nu i-o luau în nume de rău. Lui Camilli nu-i plăcea prea mult 
dacă aduceai vorba de Papa Leon al XIII-lea, care îi acceptase demisia din postul de episcop 
de Iaşi, pe care şi-o înaintase el însuşi, dar era cu atât mai încântat de Pius al X-lea, un papă 
al reformelor bisericeşti interne. În timpul şederii sale de zece ani la Roma (1894-1904), cea 
mai frumoasă perioadă fusese cu siguranţă aceea când papa însuşi i-a încredinţat postul de 
vizitator apostolic al parohiilor din Roma. Acolo se afl ase în elementul său! (…) Întotdeauna 
a fost prietenul apropiat al iezuiţilor, dar numai al celor italieni. Deoarece la Iaşi el aparţi-
nea de provincia poloneză a Ordinului, aşa încât îi fuseseră trimişi îndeosebi polonezi şi 
nemţi pentru Seminar şi Dieceză, şi deoarece insistase pe lângă generalul Ordinului că îşi 
dorea iezuiţi, nicidecum nemţi şi polonezi în locul acestora, s-a ajuns la unele divergenţe şi 
dispute, care s-au soldat cu retragerea iezuiţilor din Dieceza de Iaşi. Această Societate a lui 
Isus nu putea şi nici nu voia să accepte ideea că nemţii şi polonezii nu ar putea fi  şi ei nişte 
iezuiţi autentici. Acest om bun era un italian focos din Marche; nu-i venea deloc uşor să 
convieţuiască cu naţionalităţile nordice, al căror mod de gândire îi rămăsese străin şi de 
neînţeles”, R. NETZHAMMER, Episcop în România. Într-o epocă a confl ictelor naţionale şi re-
ligioase, Editura Academiei Române, Bucureşti 2005, 598-599.
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pe când mulţi tineri şi tinere din Iaşi porneau în caleşti de lux spre grădina 
Copou pentru a se răcori după căldura zilei de vară, părintele rector pleca 
să se răcorească în Casa Tatălui, „după ce a primit cu evlavie şi supunere 
la voinţa lui Dumnezeu Sfi ntele Taine”16. Habeni nu a avut fericirea de a-i 
vedea pe cei 25 dintre seminariştii săi care au ajuns să urce treptele sfân-
tului altar. Primul rector al Seminarului din Iaşi a fost înmormântat în 
Cimitirul „Eternitatea” din Iaşi. 

După Habeni, la conducerea Seminarului a fost numit un alt preot iezuit 
de origine poloneză, şi anume Felix Wiercinski. În cei nouă ani de activitate 
în Dieceza de Iaşi, Habeni şi-a împlinit datoria cu multă dăruire şi delica-
teţe, calităţi pe care le avea deja la sosirea sa pe plaiurile moldave17, însu-
şiri umane şi spirituale remarcate, de altfel, şi de episcopul Camilli, care l-a 
supranumit „fl oare” a Bisericii.

Anton Trifaş (1906 – 1968)

După întreruperile provocate de cele două războaie mondiale şi de regi-
mul comunist, Seminarul din Iaşi îşi reia activitatea în mod ofi cial la 1 oc-
tombrie 1956, dar în mod concret în 26 noiembrie 1956, avându-l ca rector 
pe părintele Anton Trifaş. Proiectul de formare sacerdotală păstrează în 
linii mari direcţiile teologice, spirituale şi pastorale dezvoltate de părinţii 
iezuiţi în timpul primei şi al celei de-a doua prezenţe la conducerea Semi-
narului. Pe lângă toate acestea, părintele Anton Trifaş a reuşit să introducă 
în programul de formare a viitorului preot un accent mai curând practic 
decât teoretic.

Din biografi a părintelui Trifaş18 am reţinut faptul că şi-a terminat stu-
diile în teologie la Colegiul „Bringole-Salle” din Genova, unde a fost sfi nţit 
preot la 21 mai 1932. Experienţa teologică şi pastorală în Biserica italiană 
dintre cele două războaie mondiale a lăsat urme adânci în viaţa preotului 
A. Trifaş. În timpul acela, viaţa internă Bisericii italiene manifesta un pro-
gres continuu în toate domeniile: frecvenţa la sacramente devenea mai mare, 
creştea numărul vocaţiilor la preoţie şi la viaţa călugărească, se răspândea 
educaţia religioasă în şcoli, se intensifi ca predicarea şi difuzarea cuvântului 
de învăţătură catolică prin presa scrisă, se dezvolta acţiunea caritabilă şi 
sporea zelul misionar. Dar, în acelaşi timp, tulburarea provocată de Primul 
Război Mondial şi-a lăsat amprenta asupra vieţii interne a Bisericii, producând 

16 Cf. A. MORARU, Seminarul Catolic din Iaşi. 1886 – 29 septembrie – 1996 (lucrare de 
licenţă susţinută la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi în 1996), Iaşi 1997, 49.

17 Cf. N.I. CAMILLI, Scrisoare către Provincialul de Galiţia, din 11 ianuarie 1886, în Arhiva 
Seminarului, dosar 58/1885, 85, apud A. MORARU, Seminarul Catolic din Iaşi, 35, nota 10.

18 Cf. A. MORARU – I. RĂCHITEANU, Păstorii Diecezei de Iaşi şi rectorii Seminarului diece-
zan, 73.
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o anumită nelinişte; catolicii au devenit hipersensibili în legătură cu toate 
evenimentele, astfel încât a devenit o modă examenul de conştiinţă, reedu-
carea şi interiorizarea. La mulţi catolici s-a văzut un fel de neîncredere în 
viaţa pastorală, în sacramente şi în ierarhie. Printre preoţi a apărut o cău-
tare plină de nelinişte de noi metode pastorale mai potrivite timpului. Se 
spunea adesea că preotul trebuie să meargă mai mult „spre popor”. În 
aceste preocupări era mult idealism, dar şi multă tulburare, chin. Compor-
tamentul multor catolici se asemăna într-o anumită măsură cu al acelora 
care în inima lor erau convinşi că luptă pentru o cauză pierdută, dar sperau 
ca în ultimul moment să împiedice prăbuşirea defi nitivă19.

După revenirea în ţară în 1932, părintele Anton Trifaş a lucrat ca vicar şi 
paroh în mai multe parohii, cum ar fi  Iaşi, Grozeşti, Dărmăneşti şi Rădăuţi. 
Pe atunci, România era în plină dezvoltare politică şi economică, potrivit 
modelelor europene ale democraţiei parlamentare şi ale întreprinderilor 
capitaliste şi ale pieţei libere. Structura socială dobândea treptat un aspect 
occidental, manifestat prin predominaţia clasei de mijloc în viaţa politică şi 
economică; majoritatea intelectualilor şi oamenilor politici nu se îndoiau 
nici o clipă că făceau parte din Europa – însuşi procesul construcţiei Româ-
niei Mari era în esenţă un fenomen european. Dar, câţiva ani mai târziu, a 
început să se manifeste o mare orientare fi lozofi că şi religioasă, care avea 
în centrul său de forţă spiritualitatea ortodoxă ca sursă de inspiraţie pentru 
un stat organic, bazat pe etnicitatea antropologică şi spirituală. Dintr-odată 
au apărut aşa-zişii duşmani ai României: în primul rând, Biserica Catolică, 
apoi democraţia şi sistemul partidelor, bolşevismul, Societatea Naţiunilor etc. 
Prietenul României părea să fi e numai unul singur: fascismul. Printre alte 
motive, era invocat faptul că numai fascismul ar mai fi  fost capabil să se 
opună duşmanilor credinţei şi să legitimeze statul român naţional creştin. 
Se credea că morala fascistă nu este altceva decât morala creştină, iar le-
gislaţia sa ar fi  derivat din legislaţia Bisericii20. Totuşi, acestei orientări i 
s-a opus alta, orientarea bazată pe valorile europene. Astfel, în această 
perioadă s-au confi gurat şi s-au confruntat două curente majore, unul oc-
cidentalist, celălalt de întoarcere la un fundament naţional, ambele provo-
când dezbateri politice şi luări de poziţie în plan cultural. Curentele de 
gândire ce se inspirau din spiritualitatea orientală îşi găseau punctul de 
sprijin în critica occidentală la adresa moştenirii carteziene şi iluministe. 
Infl uenţele se întrepătrundeau şi aveau ca notă comună manifestările re-
fl exelor de autoapărare21.

19 Cf. L. HERTLING, Istoria Bisericii, 570.
20 Cf. C. DURANDIN, Istoria Românilor, Institutul European, Iaşi 1998, 208-209.
21 Cf. C. DURANDIN, Istoria Românilor, 211.
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Pe fondul acestor confruntări a început un proces care a dus la izolarea 
românilor de Europa şi de valorile ei timp de decenii. Mai exact, procesul a 
început cu al Doilea Război Mondial: dictatura antonesciană şi războiul 
împotriva Uniunii Sovietice au avut efecte cumplite asupra instituţiilor şi 
mentalităţilor, favorizând accederea la putere a unui sistem politic şi a 
unei puteri străine: comunismul sovietic. După răsturnarea dictaturii an-
tonesciene, în august 1944, dezvoltarea ţării s-a îndreptat spre Est. Armata 
sovietică a ocupat ţara, iar Partidul Comunist a ajuns la putere cu ajutorul 
autorităţilor sovietice. Aceste două forţe au demolat structurile existente 
şi au îngropat afi nităţile intelectuale şi spirituale cu Occidentul într-un 
etos străin. În viaţa politică s-a instalat autoritarismul, în viaţa economică 
au apărut planifi carea şi conducerea centralizată, iar în domeniul intelec-
tual şi spiritual, intelectualii au fost obligaţi să-şi pună talentele în slujba 
creării unui om nou şi a unei societăţi noi22.

Anton Trifaş a fost numit rector al Seminarului din Iaşi la 20 august 
1946. Vremurile erau tulburi. Războiul se terminase şi pagubele erau 
imense. Din refugiul de la Beiuş, seminariştii nu puteau să revină la Iaşi, 
deoarece clădirea Seminarului din Copou era arsă complet. Seminariştii 
statornici au continuat totuşi formarea lor timp de un an de zile la Timişul 
de Jos, lângă Braşov, după care s-au întors la Iaşi, dar în clădirile de lângă 
Episcopie. În anul academic 1946/1947, părintele Trifaş a preluat conducerea 
Seminarului în care se afl au 42 de seminarişti, la care s-au adăugat încă 30 
de elevi în anul următor. Anii 1946 şi 1947 au fost ani grei, atât din cauza 
sărăciei de după război, cât şi din cauza foametei şi a secetei. Anul academic 
1947/1948 a început tot în clădirea de lângă Episcopie, deoarece la clădirea 
din Copou nu erau terminate reparaţiile. Dar când reparaţiile erau pe ter-
minate, statul român a promulgat la 4 august 1948 Legea pentru reforma 
generală a învăţământului. Această lege a închis toate şcolile străine, in-
clusiv cele administrate de culte. S-au făcut epurări în rândurile profesorilor 
şi studenţilor de la universităţi. Seminarul din Iaşi a fost obligat să-şi în-
trerupă activitatea, seminariştii au plecat acasă, iar clădirea din Copou a 
fost naţionalizată. 

În calea instalării regimului totalitar de sorginte sovietică, Biserica era 
ultimul obstacol major. Totuşi, în acest caz, Partidul Comunist Român a 
urmat altă cale decât cea din Uniunea Sovietică, şi anume a încercat să 
manipuleze Biserica pentru a servi ţelurile regimului. Dacă Biserica Orto-
doxă era mai uşor de subordonat, pentru că avea conducerea supremă în 
ţară, nu la fel stăteau lucrurile cu Biserica Romano-Catolică şi Biserica 
Greco-Catolică. Astfel, Partidul Comunist, deşi a condamnat ofi cial credinţa 

22 K. HITCHINS, „Desăvârşirea naţiunii române”, 452.
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religioasă, a tolerat-o în cadrul unor limite prescrise de lege. Aici se vede 
diferenţa faţă de modelul sovietic. În schimbul toleranţei, Partidul cerea 
supunerea şi validarea, cu glas tare, a politicii Partidului, fi e internă, fi e 
externă. Potrivit Legii cultelor religioase din 4 august 1948, Ministerul 
Cultelor a primit puterea de a controla oricând activitatea cultelor legal 
recunoscute, iar cultele recunoscute trebuiau să supună aprobării Ministe-
rului Cultelor un statut reglementând activitatea lor, în conformitate cu 
legile statului; în schimb, Ministerul avea să plătească salariile angajaţilor 
cultelor recunoscute. 

Toate Bisericile din România au suferit în măsura în care au rezistat 
impunerii controlului de către stat. Strânsele legături ale Bisericii Roma-
no-Catolice şi ale Bisericii Greco-Catolice cu Occidentul le-a dat curaj, dar 
şi comportamentul episcopilor lor, care au dovedit o remarcabilă demnitate, 
le-a întărit fi delitatea faţă de crezul şi identitatea lor. Totuşi, s-a verifi cat o 
deosebire majoră în modul în care au fost tratate cele două Biserici: Bise-
rica Greco-Catolică a fost desfi inţată, iar Biserica Romano-Catolică nu, 
deşi nici aceasta nu a scăpat de persecuţii. Explicaţia rezidă în faptul că 
majoritatea credincioşilor romano-catolici erau maghiari, iar regimul co-
munist din România evita acţiuni ce ar fi  putut fi  interpretate de vecinul 
său frăţesc, Ungaria, ca acţiuni îndreptate împotriva minorităţii maghiare. 
În consecinţă, statul comunist nu a desfi inţat Biserica Romano-Catolică, 
dar a căutat să o manipuleze, urmărind înlocuirea legăturii cu Vaticanul 
prin legătura cu Bucureştiul. Deşi a fost ruptă de Roma, regimul nu a reuşit 
niciodată să-şi impună autoritatea asupra Bisericii Romano-Catolice, de 
aceea, a fost ţinută într-o poziţie ambiguă, fi ind tolerată, dar nerecunoscută. 
Pentru că nu s-a ajuns la o înţelegere cu Ministerul Cultelor în privinţa 
statutului legal al Bisericii, Biserica Romano-Catolică din România a su-
pravieţuit, dar a rămas efectiv ilegală23.

Aşadar, potrivit celor două legi din 4 august 1948, legea învăţământului 
şi legea cultelor, părintele rector trebuia să închidă Seminarul şi să pună la 
dispoziţia autorităţilor comuniste clădirea şi bunurile Seminarului. Pentru 
că nu a dat dovadă de zel în această acţiune „paşnică”, Anton Trifaş a fost 
arestat în 24 august 1948, plătind „lipsa de loialitate faţă de statul comu-
nist” cu vreo doi ani de puşcărie la Galata şi Aiud24. După eliberarea din 

23 Cf. D. DELETANT, „România sub regimul comunist (decembrie 1947 – decembrie 1989)”, 
în M. BĂRBULESCU şi alţii, Istoria României, 494-496.

24 La sfârşitul anului 1948, s-a înfi inţat la Alba-Iulia un Institut teologic interdiecezan 
pentru studenţii catolici de la toate episcopiile catolice din ţară. Acest Institut s-a deschis 
trei ani mai târziu, la sfârşitul anului 1951. Unii dintre seminariştii de la Iaşi au continuat 
cursurile la Alba-Iulia începând cu anul academic 1952/1953 şi terminând cu anul academic 
1955/1956.
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puşcărie, a lucrat în parohiile din Iaşi şi Oituz (Bacău). În timpul manda-
tului de doi ani ca rector, părintele Trifaş a primit 30 de seminarişti, a 
condus la altar doi preoţi şi s-a implicat în repararea clădirilor Seminarului 
din Copou. 

În anul 1956, Anton Trifaş a primit un nou mandat de rector la Semi-
narul din Iaşi. Anul 1956 nu este un an de referinţă pentru memoria româ-
nească. Totuşi, pentru grupul comuniştilor din România, a fost important. 
Se împlineau 10 ani de când comuniştii erau la putere (pe care au obţinut-o 
prin falsifi carea alegerilor din 1946). Erau zece ani de război împotriva 
duşmanului intern cu mai multe faţete: una dintre acestea era şi Biserica 
Romano-Catolică. În zece ani de revoluţie ideologică, economică şi socială, 
comuniştii au reuşit să construiască un partid, care a devenit instrumentul 
mutaţiilor principale din societatea românească. Partidul s-a întărit la ni-
vel naţional şi regional, controlând dezbaterea cu intelectualii. Totuşi, 
aceştia nu ignorau evoluţia din Ungaria, unde existau presiuni în favoarea 
unei deschideri spre pluralism. La Cluj şi Bucureşti s-au format două gru-
puri de refl ecţie contestatară: intelectualii din Cluj urmau direcţia intelec-
tualilor reformişti din Ungaria25. Astfel, în primăvara anului 1956 au înce-
put să apară tensiuni serioase între Partid şi intelectuali, care i-au făcut pe 
comunişti să fi e mult mai vigilenţi spre ceea ce ar putea să aducă infl uenţa 
maghiară în România.

În acest context, adresa Arhiepiscopiei de Bucureşti din 28 iunie 1956, 
care solicita Ministerului Cultelor să aprobe deschiderea la Iaşi a unei Sec-
ţii Române a Institutului Teologic Romano-Catolic de grad universitar 
Alba-Iulia, a primit un răspuns pozitiv. Astfel, la 1 octombrie 1956, Minis-
terul Cultelor a aprobat redeschiderea Seminarului diecezan din Iaşi, ca 
secţie română a Institutului Teologic Romano-Catolic de Grad Universitar 
Alba-Iulia, şi a obţinut retrocedarea clădirilor din Copou. Prorector al Se-
minarului din Iaşi fost numit părintele Anton Trifaş. Deoarece clădirea 
retrocedată avea nevoie de reparaţii, cursurile au început abia în 26 no-
iembrie 1956. A. Trifaş a rămas la conducerea Institutului până în 1967. 
Pentru devotamentul şi efi cienţa lui în desfăşurarea programului de for-
mare din Seminar, a fost supranumit de studenţii săi Doctor practicus. În-
tr-adevăr, s-a remarcat prin spirit practic, renovând clădirea Seminarului 
şi înzestrând-o cu recuzita necesară pentru studiu, cazare şi masă; a pro-
pus la începutul anului 1965 un nou regulament al Institutului, iar la sfâr-
şitul anului 1965 a reuşit să afi lieze ad experimentum Institutul la Univer-
sitatea Pontifi cală din Lateran.

25 Cf. C. DURANDIN, Istoria Românilor, pp.294-297.
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Anton Trifaş a avut multe realizări în domeniul vieţii practice, dar clă-
dirile renovate de el nu mai sunt. În schimb, pot fi  văzuţi şi astăzi o bună 
parte dintre preoţii pe care i-a format. În sensul acesta, amintesc câteva 
date importante: a început anul academic 1956/1957 cu 103 elevi şi stu-
denţi; nu toţi au ajuns preoţi, pentru că descinderile şi controalele Securi-
tăţii statului au provocat victime şi în rândurile acestora. În ciuda terorii 
exercitate de Securitate, a limitei fi xate de aşa-numitul numerus clausus 
cu privire la admiterea în Seminar şi a difi cultăţilor de ordin material, 
până la sfârşitul mandatului său, A. Trifaş a văzut hirotoniţi preoţi 67 
dintre studenţii săi.

S-a pensionat pe caz de boală la 1 martie 1967, a murit în 29 februarie 
1968 şi a fost înmormântat în cimitirul din Horleşti (Iaşi). După părintele 
Anton Trifaş, activitatea Seminarului a continuat, iar ca rector a fost nu-
mit părintele Gaşpar Bachmeier.

Non multa sed multum

Făcând abstracţie de timpul care îi separă şi privind în paralel misiunea 
acestor doi rectori evocaţi aici, observăm că unele aspecte îi apropie şi-i fac 
părtaşi la un destin comun marcat de o înaltă conştiinţă sacerdotală şi de 
responsabilitate faţă de Seminar: ambii au muncit cu zel pentru fi inţarea 
Seminarului (unul pentru înfi inţare şi altul pentru reînfi inţare); ambii au 
fost chemaţi să realizeze lucruri mari cu puţine mijloace materiale, cu pu-
ţini studenţi şi colaboratori; ambii au fost buni organizatori, oameni prac-
tici, dar şi pedagogi înţelepţi; în fi ne, ambii s-au preocupat mult de calita-
tea, de profi lul moral şi spiritual al candidaţilor la Preoţie.

Din aceste trăsături comune celor doi rectori, mai putem desprinde o 
concluzie, şi anume că Seminarul a rezistat la presiunile ideologice ale is-
toriei în măsura în care nu s-a îndepărtat de la menirea lui, şi anume ca 
prin preoţii formaţi să-l ofere lumii pe Dumnezeu.



CLĂDIRILE SEMINARULUI „SF. IOSIF” DIN IAŞI

Pr. conf. dr. Emil DUMEA
Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

E greu să vorbeşti despre o casă care ţi-a dăruit mai mult decât casa 
maternă, deşi, pe de altă parte, aceste informaţii au un caracter mai mult 
tehnic decât spiritual şi afectiv, sufl etesc. Această scurtă prezentare are la 
bază informaţiile verbale ale foştilor şi actualului rector, cât şi cele scrise, 
prezente în arhiva Seminarului.

Deja dinainte de cutremurul din 4 martie 1977, care a avariat grav ve-
chiul edifi ciu al Seminarului, construit la începutul secolului al XX-lea, în 
timpul păstoririi episcopului Jacquet, se pusese problema extinderii lui, 
prin construirea a două clădiri pe laturile acestuia. Spaţiile vechiului Se-
minar erau insufi ciente şi improprii pentru funcţionarea normală a unui 
Seminar. Însă timpurile erau anormale, adică regimul comunist nu permi-
tea nicidecum construirea unui nou Seminar, iar conducerea Diecezei şi a 
Seminarului a înţeles că singura variantă realizabilă era aceea a extinderii 
şi modifi cării pas cu pas (când şi cum se va putea) a vechiului edifi ciu. Ca 
atare, proiectul din 1972, înaintat autorităţilor statale de către pr. rector 
Eduard Ferenţ, a fost respins.

Vechiul Seminar era construit din cărămidă, cu parter şi un etaj, în forma 
literei T. Partea din faţă cuprindea capela, camerele părinţilor profesori, 
camera de primire a oaspeţilor, bucătăria, sălile de mese ale seminariştilor 
şi profesorilor, iar partea din spate era destinată cazării seminariştilor în 
dormitoare comune de 15–20 de persoane, cu un grup sanitar comun, iar la 
parter erau sălile de clasă şi o bibliotecă foarte mică. În neştiinţa şi igno-
ranţa mea de copil de 14 ani, cât aveam când am intrat în seminar în 1973, 
m-am mirat cum aşa o instituţie de mare să aibă o bibliotecă aşa de mică. 
Vechiul edifi ciu era situat pe locul actualului amfi teatru şi a curţii interi-
oare din spatele Corpului C.

Cutremurul din primăvara anului 1977 a forţat lucrurile, în sensul că 
amplifi carea vechilor spaţii devenise o necesitate vitală. Capela veche de la 
etaj nu mai putea fi  folosită, şi ca atare a fost mutată în sala de sport de la 
parter, unde stăteam înghesuiţi unul într-altul. Iar de dormit, dormeam şi 
pe hol în paturi supraetajate. Rectorul de atunci, actualul episcop Petru 
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Gherghel, împreună cu preoţii de la seminar (nu-l putem uita pe scumpul 
şi simpaticul „tata”, părintele prefect Grigore Duma), printre altele, au 
marele merit în faţa Domnului, ca şi recunoştinţa noastră, de a fi  făcut 
eforturi, pe care doar mai târziu le-am înţeles, pentru a nu simţi gravitatea 
situaţiei. În acest timp dur am fost vizitaţi de prelatul Wilhelm Reitzer, 
directorul Centrului episcopilor germani „Europeische Hilfsfonds” din 
Viena, centru care pe parcursul a mai mulţi ani a contribuit la fi nanţarea 
noii construcţii a Seminarului. Sprijinit moral, în special, de către părintele 
Ioan Ciuraru, părintele rector Petru Gherghel are marele merit de a fi  obţi-
nut autorizaţia construirii edifi ciului din faţă pe data de 22 februarie 1978, 
semnată de preşedintele Consiliului Popular al Judeţului Iaşi, Ion Iliescu, 
autorizaţie ce în prima etapă însemna doar o consolidare a vechiului edifi ciu.

Proiectul clădirii (A), ce cuprinde capela, birourile, sălile de clasă, bibli-
oteca, sala de lectură şi spaţiile de locuit ale părinţilor profesori, aparţine 
d-lui inginer Gheorghe Hereş, şi tot el va proiecta cu timpul amfi teatrul 
(B), ca şi corpul de legătură (C) dintre cele două clădiri din spate (D1 la 
Sud şi D2 la Nord, spre parc). Structura de rezistenţă a tuturor clădirilor 
aparţine d-lui inginer Carmil Păuleţ şi d-lui inginer Ion Cristea. Trebuie 
menţionat apoi inginerul Gheorghe Boronea, datorită căruia a fost intro-
dusă o conductă de gaz metan sufi cientă pentru instituţia care îşi mărea 
considerabil dimensiunile. Corpurile C şi D sunt posterioare schimbărilor 
din decembrie 1989.

Varianta actuală a clădirii a fost aleasă de către rectorul de atunci, pă-
rintele Petru Gherghel.

Lucrările la Corpul A au început în primăvara anului 1978 (imediat 
după obţinerea autorizaţiei), fi ind supravegheate de către pr. Grigore 
Duma, înlocuit din 1979 de parohul de Răchiteni, pr. Dumitru Gabor, ce a 
condus lucrările până în 1985, când, nemaiputând suporta şantajele din 
partea oamenilor regimului, a reuşit să părăsească ţara, aceasta, şi pentru 
a nu implica Seminarul în probleme ce-i aparţineau Sfi nţiei sale ca respon-
sabil de lucrări. Materialele de construcţii se obţineau greu şi cu tot felul 
de intervenţii şi riscuri. Tenacitatea şi acceptarea riscurilor din partea pă-
rintelui Gabor au o deosebită importanţă în continuarea lucrărilor. Însă 
meritul principal îi aparţine părintelui rector Petru Gherghel, devenit or-
dinarius în primăvara anului 1978. Cu bucurie şi tenacitate, Sfi nţia sa nu 
a renunţat o clipă să susţină lucrările de construcţie, până la terminarea 
lor în 1985. Cu banii veniţi din parohii şi cu valuta primită din străinătate 
se cumpărau materialele, se plăteau muncitorii etc. Menţionăm că se lucra 
în regie proprie.

Mari au fost greutăţile şi multe au fost jertfele depuse pentru construi-
rea acestui edifi ciu. În proiect, actuala capelă era mult mai mică pentru a 
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putea trece de controalele organelor statale. Dacă ar fi  existat o adevărată 
libertate religioasă în România, poate că lăcaşul de cult al Seminarului ar 
fi  fost astăzi o splendidă biserică într-o curte interioară, şi nu închisă intre 
zidurile Seminarului, ferită de ochii iscoditori şi răutăcioşi ai comuniştilor. 
Nu puţine au fost ameninţările, retuşările şi modifi cările proiectului, însă 
în tot acest travaliu nu se renunţa la ideea fi nală, adică la un edifi ciu care 
să arate aşa cum arată astăzi.

În aceşti ani era mereu printre noi, seminariştii, care ne asumaserăm şi 
rolul de muncitori, preotul Dumitru Gabor, ce supraveghea lucrările, aju-
tat din 1982 de domnul Dumitru Solcan. Atât la turnarea planşeelor, cât şi 
la zidit, alături de muncitori, seminariştii, animaţi de părinţii rectori Petru 
Gherghel (1975-1978), Eduard Sechel (1978-1980), Eduard Ferenţ (1980-1982), 
Ioan Robu (1982-1983), Alois Fechet (1984-1989), au transpirat mult pen-
tru ridicarea acestei case, a noastră, şi cred că unul care a transpirat foarte 
mult este fostul rector, pr. Alois Bulai. Mărturisesc cu emoţie că în acei ani 
nu cred că cineva ar fi  putut să ne oprească din elanul şi jertfa noastră 
depuse pentru casa noastră, care acum surâde în lumină, înconjurată de 
fl ori, după dura iarnă a comunismului. Proiectul capelei este marcat teolo-
gic de monograma lui Cristos, preotul şi maestrul nostru, al preoţilor şi 
seminariştilor, iar în teologia arhitectonică şi decorativă a capelei nu pu-
tem ignora rolul părintelui Eduard Ferenţ. Statuia Maicii Domnului din 
capelă a fost adusă în Seminar în timpul războiului de la Surorile „Notre 
Dame” din Iaşi. Statuia sfântului Iosif a fost adusă de la Rădăuţi în 1972, 
prin donaţia pr. Iosif Krasler.

În toamna anului 1980, noua clădire a devenit locuibilă, iar capela - 
funcţională. Cu bucurie şi emoţie profundă am păşit în casa construită 
într-un timp-record cu atâtea jertfe, dar şi cu atâta entuziasm. A urmat 
apoi construirea amfi teatrului, iar când părintele Gabor a trebuit să ia 
drumul exilului, în 1985, şi acesta era gata, devenind utilizabil în toamna 
aceluiaşi an. De acum şi până în 1990 nu se va mai construi nimic, din ca-
uza regimului comunist ce devenea mereu mai dur, mai insuportabil.

Menţionăm că, în construcţia amfi teatrului, la parter şi la primul etaj al 
Corpului B se păstrează părţi considerabile din vechea clădire, atât ca o 
justifi care în faţa autorităţilor de odinioară a faptului că noul Seminar ar 
reprezenta doar o amplifi care a vechii clădiri, cât şi ca o continuare a ve-
chiului în nou, ca o legătură vitală şi continuă între două clădiri ce pot 
deveni una în semnifi caţia şi menirea lor.

Dacă aceste ziduri ar putea vorbi, cu siguranţă ar da mărturie despre 
puterea divină ce poate fi  blocată, dar nu învinsă în planurile sale. Credinţa, 
curajul şi clarviziunea părinţilor rectori, ale ordinariului Diecezei, în pri-
mul rând, ale părintelui Gabor, generozitatea credincioşilor din Dieceză şi 
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din multe alte părţi, curajul şi profesionalismul inginerului arhitect Gheor-
ghe Hereş, jertfele generoase şi senine ale seminariştilor, ale muncitorilor: 
iată persoanele prin care Dumnezeu şi-a zidit o nouă casă în inima Diece-
zei. Acest Seminar nu este o clădire rece, pur materială, ci reprezintă o 
mărturie vizibilă, materializată, a unei credinţe inefabile, binecuvântată şi 
susţinută mereu de Dumnezeu, izvorul oricărui har şi binecuvântări.

După căderea regimului totalitar comunist, datorită creşterii numărului 
seminariştilor, s-a simţit nevoia construirii unor noi spaţii de cazare, a noi 
clase, a unui confort strict necesar noilor condiţii. Pe data de 18 iulie 1990 
s-a obţinut o autorizaţie de construcţie pe baza căreia s-au clădit corpurile 
D2, D1 şi corpul de legătură C.

Între anii 1991 şi 1992 s-a construit Corpul D2, rector fi ind actualul 
episcop auxiliar Aurel Percă. În anii 1993-1994 s-a construit şi Corpul D1, 
rector fi ind acelaşi bun părinte Aurel. Noile clădiri păstrează linia arhitec-
tonică şi înălţimea Corpului A, formând un tot omogen şi armonios. În 
toamna anului 1994 este numit rector neobositul părinte Alois Bulai.

Ceea ce mai rămăsese din vechiul Seminar părea un vechi soldat ce a 
rezistat eroic vitregiilor timpurilor, dar care acum era în agonie. În 1995, 
degradată de timp şi cutremure, ultima parte din clădirea veche ce mai 
rămăsese a fost demolată. Ea se afl a pe locul unde acum este curtea interi-
oară din spatele Seminarului, între corpurile de clădire D2 şi D1. În locul 
ei, astăzi zâmbesc fl orile ce îmbrăţişează un frumos rondou de iarbă.

În toamna anului 1995 au început săpăturile pentru fundaţia corpului 
de legătură dintre cele două D-uri, prin urmare, corpul C. În 1996 s-a tur-
nat fundaţia acestui corp ce a fost construit între anii 1997 şi 1998. Din 
anul 1998 şi până în prezent a fost refăcută intrarea principală a Semina-
rului, au fost amenajate curţile din spate, iar din 1999 au început lucrările 
de construcţie pentru casa surorilor şi cea a muncitorilor, ca şi garajul, 
toate fi ind aproape terminate când, la cerere, părintele rector Alois Bulai a 
fost înlocuit cu părintele Wilhelm Dancă, în anul 2001. 

Finanţarea substanţială a construirii corpului de legătură C şi a celor 
două clădiri D1 şi D2 a venit din Austria, un rol important avându-l prelatul 
Albert Holenstein. Sfi nţia Sa a locuit la Bregenz, în Dieceza de Feldkirch, 
Austria, şi a fost directorul diecezan al Asociaţiei „Päpstliche Missionswerk”, 
iar acum este în Parohia Săbăoani din judeţul Neamţ.

Spaţiile verzi, atât din faţa Seminarului, cât şi din spate, creează ambi-
entul vital al acestei instituţii de formare sacerdotală şi, nu în ultimul 
rând, vorbesc despre dragostea tăcută, dar constantă, a părintelui Anton 
Ghiurcă, un iubitor şi cultivator al naturii ce ne înconjoară. 

În timpul mandatului actualului părinte rector Wilhelm Dancă a fost 
schimbat acoperişul de pe clădirea din faţă a Seminarului, au fost schimbate 



DIALOG TEOLOGIC 18 (2006)96

ferestrele, a fost modernizat sistemul de încălzire, a fost fi nalizată constru-
irea casei pentru preoţi de la Horpaz, dar şi altele.

Aceste rânduri reprezintă doar câteva repere cronologice despre inima 
Diecezei, ce este şi inima noastră, a celor ce am fost, care suntem şi care 
vor trăi în această casă binecuvântată de Dumnezeu şi ocrotită de patronii 
ei, sfântul Iosif şi sfânta Tereza a Pruncului Isus.



FILE DE ARHIVĂ

SEMINARUL DIECEZAN DIN IAŞI: 
CONTINUITATE ÎN TRADIŢIE ŞI ÎNNOIRE CREATOARE

Pr. lect.dr. Ştefan LUPU
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaşi

Timpul este investiţia importantă pe care Dumnezeu a făcut-o în lumea 
creată de el, pentru ca omul să poată ajunge la împlinirea menirii sale. Însă 
timpul a devenit scena pe care se confruntă „fi ii luminii” cu „fi ii întuneri-
cului”, fi ecare dorind să deţină supremaţia: „fi ii luminii”, pentru că tim-
pul, ca şi veşnicia, îi aparţine lui Dumnezeu; „fi ii întunericului”, pentru că, 
la un moment dat, au reuşit să-şi impună supremaţia asupra timpului. 
Astfel, istoria apare ca o împletire a două fi re, unul alb, şi altul roşu, uneori 
predominând cel alb, alteori cel roşu.

De efectele acestei lupte milenare nu putea fi  scutită nici Biserica noas-
tră locală în cursul peregrinării ei prin istorie. Nu a putut să evite confrun-
tarea cu forţele ostile în timpul răsădirii ei pe meleagurile moldave, cu atât 
mai puţin putea să scape de luptă în vremea ajungerii ei la o certă maturi-
tate instituţională. În perioada interbelică, parcurgând diacronic şi sincro-
nic paginile cronicilor, te cuprinde un sentiment de bucurie şi de mândrie 
îndreptăţită văzând avântul luat de Dieceza de Iaşi pe multiple câmpuri: 
creşterea numerică a credincioşilor catolici, zidirea a numeroase lăcaşe de 
cult, dezvoltarea presei catolice, înfi inţarea de aşezăminte sociale şi, mai 
ales, numărul tot mai mare de seminarişti în Seminarul diecezan, cu rezul-
tatul aşteptat de toţi, şi anume, preoţii indigeni, din ce în ce mai numeroşi, 
preiau şi continuă munca de evanghelizare desfăşurată până atunci de mi-
sionarii veniţi din alte Biserici locale.

Totul părea atât de frumos şi încântător... dar parcă se uitase de duşma-
nul din umbră, nemulţumit de terenul pierdut. Al Doilea Război Mondial 
şi instalarea regimului „roşu”, comunist, în România aducea cu sine, mai 
aproape de noi, scena confruntării ancestrale dintre „fi ii luminii” şi „fi ii 
întunericului”. Aceştia din urmă au trecut la atac. Loviturile puternice, 
uneori mortale, veneau una după alta. Între măsuri draconice luate pentru 
sufocarea vieţii bisericeşti s-au afl at eliminarea păstorilor Diecezei şi în-
chiderea Seminarul diecezan, pepiniera în care erau formaţi păstorii.

Primul deceniu de luptă s-a scurs într-o atmosferă sumbră, apăsătoare. 
Scena pe care se confruntau „fi ii luminii” cu „fi ii întunericului” a căpătat 
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aspectul unei mocirle în care se afundau din ce în ce mai adânc picioarele 
combatanţilor. Sângele victimelor se amesteca cu noroiul trădărilor. Aerul 
devenea tot mai irespirabil, fi ind îmbâcsit de aburii terorii, fricii şi neîncre-
derii. La orizont nu licărea nici o rază de speranţă. 

„Fiii întunericului”, crezându-se stăpâni pe scena istoriei, au început să 
semene neghină în ogorul Bisericii, amestecând-o sau chiar prezentând-o 
drept sămânţa cea bună. Controlul autoritar şi totalitar impus de regimul 
comunist şi ateu se răsfrângea şi asupra membrilor Bisericii, generând 
reacţii diverse, de la opoziţia făţişă la ambiguitatea compromiţătoare. 

„Fiii luminii”, rămaşi tot mai puţini, priveau de acum cu resemnare is-
toria care, în ochii lor, se îmbrăca în culori apocaliptice. Oare era totul 
pierdut? În parohii, câţiva preoţi şi câteva măicuţe continuau cu încăpăţâ-
nare să spere într-o rază de lumină, insufl ând unor tineri din jurul lor bu-
curia credinţei şi sădindu-le în inimă sămânţa chemării la preoţie. Martirii 
şi mărturisitorii din închisori îşi ofereau suferinţele şi rugăciunile ca ofrandă 
de bună mireasmă pe altarul de jertfă al Bisericii pentru perseverenţa în 
credinţă a celor rămaşi să lupte pe scena publică a istoriei.

*
*   *

Aceasta ar putea fi  o cheie de lectură a momentului ce a precedat redes-
chiderea Seminarului diecezan din Iaşi în 1956. Ea poate fi  de folos şi pen-
tru înţelegerea celor 50 de ani ce s-au scurs de atunci. 

În acest studiu ne-am propus să arătăm că Seminarul diecezan, în peri-
oada 1956-2006, a rămas fi del tradiţiei începuturilor sale, dar a ştiut şi să 
se reînnoiască creativ, adaptându-se la noile realităţi pe care le-a întâlnit 
în mersul său prin istorie şi asimilând directivele magisteriului bisericesc. 
Principalele direcţii de cercetare pe care le-am luat analizat, considerând 
că din ele se vede cel mai bine că Seminarul ieşean a rămas fi del tradiţiei 
sale şi a ştiut să integreze creativ elementele de noutate, sunt: seminariştii 
care, generaţie după generaţie, au animat viaţa Seminarului, superiorii şi 
profesorii care s-au ocupat de formarea lor, programa analitică a materii-
lor de studiu fi lozofi ce şi teologice, şi nu în ultimul rând programul zilnic 
de viaţă comunitară. Pentru a surprinde elementul de continuitate, am 
preferat o expunere sinoptică, pe ani academici1. 

1 Informaţiile sunt luate din arhiva Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” 
(Seminarul diecezan) din Iaşi. Pentru a cunoaşte mai pe larg aceste teme, pot fi  studiate cu 
folos lucrările pr. Alois Moraru: Seminarul Catolic din Iaşi (1886-29 septembrie-1996), 
ITRC, Iaşi 1996, şi Pregătirea intelectuală în Seminarul Catolic din Iaşi, ITRC, Iaşi 1998.
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1. Seminariştii

Din cercetarea registrelor matricole rezultă că, în perioada 1886-1948, 
Seminarul diecezan din Iaşi a primit un număr de 408 seminarişti, dintre 
care au absolvit şi au fost hirotoniţi preoţi un număr de 99 de seminarişti. 
În perioada 1956-2006, în schimb, au intrat în Seminar 907 seminarişti, 
dintre care au absolvit şi au fost hirotoniţi preoţi un număr de 502 de se-
minarişti. Pentru prima perioadă avem un procentaj de 24,26%, iar pentru 
a doua, de 55,34% de seminarişti care au parcurs întregul drum formativ, 
până la hirotonirea preoţească. În perioada 1956-2006, clasa cea mai mare 
la intrare a fost în anul academic 1996-1997, când au intrat 56 de studenţi 
în primul an. Tot în această perioadă, numărul cel mai mare de seminarişti 
prezenţi în Seminar a fost de 198, în anul academic 2000-2001, iar promo-
ţia cea mai numeroasă a fost cea din 1985-1986, când au fost hirotoniţi 
preoţi 31 de seminarişti. Totuşi promoţia cea mai mare din istoria Semina-
rului este cea din 1939, când au fost hirotoniţi preoţi 36 de seminarişti.
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Tabel sinoptic cu seminarişti din Dieceza de Iaşi 
la Alba Iulia

La Şcoala de 
cant.1953/1954

La Şcoala de cant. 
1954/1955

La Şcoala de cant. 
1955/1956

Clasa I (6)
Antonică Iosif1. 
Blaj Ciril2. 
Dancă Anton3. 
Dînculesei Anton4. 
Enăşel Ioan5. 
Erdeş Ştefan6. 

Clasa I (10)
Babeu Mihai1. 
Ciuraru Ioan2. 
Gal Mihai3. 
Lăcătuşu Mihai4. 
Lenghen Gheorghe5. 
Lucaci Mihai6. 
Pal Mihai7. 
Simon Francisc8. 
Şcheianu Ioan9. 
Zăpodeanu Ioan10. 

Clasa II (7)
Antonică Iosif1. 
Blaj Ciril2. 
Dancă Anton3. 
Dînculesei Anton4. 
Enăşel Ioan5. 
Erdeş Ştefan6. 
Patraşcu Dumitru7. 

Clasa I (16)
Benchea Iosif1. 
Bişoc Iosif2. 
Budău Mihai3. 
Budulai Ieronim4. 
Ciceu Ioan5. 
Dămătăr Ştefan6. 
Dămoc Alois7. 
Doboş Iosif8. 
Gabor Pavel9. 
Gherghel Petru10. 
Giurgi Ludovic11. 
Gîrleanu Francisc12. 
Matieş Ioan13. 
Mocanu Isidor14. 
Patraşcu Petru15. 
Tamaş Ioan16. 

Clasa II (12)
Babeu Mihai1. 
Ciuraru Ioan2. 
Dumea Bonaventura3. 
Gal Mihai4. 
Lăcătuşu Mihai5. 
Lenghen Gheorghe6. 
Lucaci Mihai7. 
Pal Mihai8. 
Simon Francisc9. 
Şcheianu Ioan10. 
Zăpodeanu Ioan11. 
Lupaşcu Ioan12. 

Clasa III (6)
Antonică Iosif1. 
Blaj Ciril2. 
Dancă Anton3. 
Enăşel Ioan4. 
Erdeş Ştefan5. 
Patraşcu Dumitru6. 
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După o altă listă 
(1955/1956)

La Institut
(1955/1956)

Anul I (12)
Andrieş Mihai1. 
Benchea Iosif2. 
Budău Mihai3. 
Budulai Ieronim4. 
Dămoc Alois5. 
Doboş Iosif6. 
Gabor Paul7. 
Gherghel Petru8. 
Matieş Ioan9. 
Mocanu Isidor10. 
Patraşcu Petru11. 
Pohl Hubert12. 

Clasa II (17)
Bişoc Ludovic1. 
Blăjuţ Ioan2. 
Chenciu Anton3. 
Ciuraru Ioan4. 
Cordun Mihai5. 
Duma Bonaventura6. 
Farţade Ioan7. 
Gal Mihai8. 
Lăcătuşu Mihai9. 
Lenghen Gheorghe10. 
Lucaci Mihai11. 
Neculai Inocenţiu12. 
Pal Mihai13. 
Zăpodeanu Ioan14. 
Petrila Alois15. 
Şcheianu Ioan16. 
Simon Francisc17. 

Anul III (10)
Antonică Iosif1. 
Bejan Mihai2. 
Blaj Ciril3. 
Caităr Ioan4. 
Dancă Anton5. 
Donea Leonard6. 
Enăşel Ioan7. 
Erdeş Ştefan8. 
Măriuţ Nicolae9. 
Pătraşcu Dumitru10. 

Anul I (3)
Farţade Gheorghe1. 
Ferenţ Eduard2. 
Gherghel Iosif3. 

Anul II (6)
Adămuţ Dumitru1. 
Budău Anton2. 
Donea Alfons3. 
Ghenţa Ştefan4. 
Hrabal Petru5. 
Huşanu Francisc6. 

Anul IV (7)
Caitar Ioan1. 
Cojocaru Paul2. 
Gabor Anton3. 
Ghiuzan Damian4. 
Işvanca Iosif5. 
Sescu Iosif6. 
Sociu Ioan7. 

Anul V (6)
Andrici Iosif1. 
Benchea Silvestru2. 
Ciocan Petru3. 
Farţade Ioan4. 
Luca Lucian5. 
Saar Anton6. 

Anul VI (2)
Farţade Anton1. 
Sociu Ioan Iacob2. 
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Tabel sinoptic cu seminariştii
de la Şcoala de Cantori pe ani

1956/1957
Clasa I (32+5)

Adam Anton1. 
Adam Ulderic2. 
Antica Francisc3. 
Blaj Dumitru4. 
Bortoş Iosif5. 
Budău Petru6. 
Bujor Iosif7. 
Ciuraru Ioan8. 
Cojocaru Ioan9. 
Cotnăreanu Bernard10. 
David Ioan11. 
Enăşoaie Adam12. 
Farcaş Ioan13. 
Farţadi Martin14. 
Gabor Ioan15. 
Gherghelaş Mihai16. 
Ghiuzan Mihai17. 
Hodea Gheorghe18. 
Iacob Nicolae19. 
Sociu Petru20. 
Jicmon Ioan21. 
Mareş Petru22. 
Mihăeş Francisc23. 
Minuţ Alexandru24. 
Nuţu Martin25. 
Oprea Ştefan26. 
Palade Emil27. 
Pascaru Augustin28. 
Pişta Leon29. 
Roman Constantin30. 
Sechel Eduard31. 
Vătămănelu Damian32. 
Cotnăreanu Ioan33. 
Gabor Dumitru34. 
Susanu Petru35. 
Dumea Claudiu36. 
Gabor Andrei37. 

(în particular)

Clasa a II-a (16)
Bişoc Iosif1. 
Budău Mihai2. 
Budulai Ieronim3. 
Ciceu Ioan4. 
Dămoc Alois5. 
Dămătăr Ştefan6. 
Doboş Iosif7. 
Gabor Pavel8. 
Gherghel Petru9. 
Gîrleanu Francisc10. 
Giurgi Ludovic11. 
Matieş Ioan12. 
Mocanu Isidor13. 
Patraşcu Petru14. 
Pohl Hubert15. 
Tamaş Ioan16. 

Clasa a III-a (20)
Babeu Mihai1. 
Benchea Iosif2. 
Bişoc Ludovic3. 
Blăjuţ Ioan4. 
Buraga Nicolae5. 
Chenciu Anton6. 
Ciuraru Ioan7. 
Duma Grigore8. 
Dumea Bonaventura9. 
Farţadi Ioan10. 
Gal Mihai11. 
Lăcătuşu Mihai12. 
Lenghen Gheorghe13. 
Lucaci Mihai14. 
Lupaşcu Ştefan15. 
Pal Mihai16. 
Pârţac Anton17. 
Şcheianu Ioan18. 
Simon Francisc19. 
Zăpodeanu Ioan20. 

Clasa a IV-a (6)
Antonică Iosif1. 
Blaj Ciril2. 
Dancă Anton3. 
Enăşel Ioan4. 
Erdeş Ştefan5. 
Patraşcu Dumitru6. 
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1957/1958
Clasa II (32)

Adam Anton1. 
Adam Ulderic2. 
Antica Francisc3. 
Blaj Dumitru4. 
Bortoş Iosif5. 
Budău Petru6. 
Caităr Mihai7. 
Ciuraru Ioan8. 
Cojocaru Ioan9. 
Cotnăreanu Bernard10. 
Cotnăreanu Ioan11. 
Dumea Claudiu12. 
Enăşoaie Adam13. 
Farţadi Martin14. 
Gabor Dumitru15. 
Gabor Ioan16. 
Ghiuzan Mihai17. 
Hodea Gheorghe18. 
Iacob Nicolae19. 
Sociu Petru20. 
Jicmon Ioan21. 
Mareş Petru22. 
Minuţ Alexandru23. 
Nuţu Martin24. 
Oprea Ştefan25. 
Palade Emil26. 
Pascaru Augustin27. 
Pişta Leon28. 
Roman Constantin29. 
Sechel Eduard30. 
Susanu Petru31. 
Vătămănelu Damian32. 

Clasa a III-a (17+2)
Bişoc Iosif1. 
Budău Mihai2. 
Budulai Ieronim3. 
Ciceu Ioan4. 
Dămătăr Ştefan5. 
Dămoc Alois6. 
Dănculesei Anton7. 
Doboş Iosif8. 
Gabor Pavel9. 
Gherghel Petru10. 
Giurgi Ludovic11. 
Gîrleanu Francisc12. 
Matieş Ioan13. 
Mocanu Isidor14. 
Pohl Hubert15. 
Patraşcu Petru16. 
Tamaş Ioan17. 
Jicmon Ioan18. 
Mareş Petru19. 

(în particular)

Clasa a IV-a (19+1)
Babeu Mihai1. 
Benchea Iosif2. 
Bişoc Ludovic3. 
Blăjuţ Ioan4. 
Duma Grigore5. 
Chenciu Anton6. 
Dumea Bonaventura7. 
Farţadi Ioan8. 
Gal Mihai9. 
Lăcătuşu Mihai10. 
Lenghen Gheorghe11. 
Lucaci Mihai12. 
Lupaşcu Ştefan13. 
Pal Mihai14. 
Pârţac Anton15. 
Şcheianu Ioan16. 
Simon Francisc17. 
Simon Ioan18. 
Zăpodeanu Ioan19. 
Caităr Francisc20. 

(particular)
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1958/1959 1959/1960
Clasa I (24)

Ambroziu Valentin1. 
Beţa Petru2. 
Bereşoaie Carol3. 
Beşleagă Ioan4. 
Bogdan Mihai5. 
Bortoş Eugen6. 
Chile Alexandru7. 
Ciurea Ioan8. 
Demeter Nicolaie9. 
Dîm Petru10. 
Doctoreanu Isidor11. 
Enăşel Mihai12. 
Farcaş Dumitru13. 
Gabor Andrei14. 
Lucaci Anton15. 
Mărtincă Isidor16. 
Molodoi Iosif17. 
Petercă Vladimir18. 
Purcaru Ioan19. 
Rediu Vasile20. 
Robu Ioan21. 
Suceu Alexandru22. 
Tcaci Nicolae23. 
Vacaru Anton24. 

Clasa III (29)
Adam Anton1. 
Adam Ulderic2. 
Antica Francisc3. 
Anton Pavel4. 
Blaj Dumitru5. 
Bortoş Iosif6. 
Budău Petru7. 
Caităr Mihai8. 
Cojocaru Ioan9. 
Cotnăreanu Bernard10. 
Cotnăreanu Ioan11. 
Dumea Claudiu12. 
Enăşoae Adam13. 
Gabor Dumitru14. 
Gabor Ioan15. 
Ghiuzan Mihai16. 
Hodea Gheorghe17. 
Iacob Nicolae18. 
?Iociu Petru19. 

Minuţ Alexandru20. 
?Muţu Martin21. 
Oprea Ştefan22. 
Palade Emil23. 
Pascaru Augustin24. 
Pişta Leon25. 
Roman Constantin26. 
Sechel Eduard27. 
Susanu Petru28. 
Vătămănelu Damian29. 

Clasa a IV-a (20)
Bişoc Iosif1. 
Budău Mihai2. 
Budulai Ieronim3. 
Ciceu Ioan4. 
Dămoc Alois5. 
Dănculesei Anton6. 
Demeter Ştefan7. 
Doboş Iosif8. 
Done Leonard9. 
Gabor Pavel10. 
Gherghel Petru11. 
Giurgi Ludovic12. 
Gîrleanu Francisc13. 
Jicmon Ioan14. 
Lupaşcu Ştefan15. 
Mareş Petru16. 
Matieş Ioan17. 
Mocanu Isidor18. 
Patraşcu Petru19. 
Tamaş Ioan20. 

Clasa II (22)
Beşleagă Ioan1. 
Beţa Petru2. 
Bortoş Eugen3. 
Brătescu Ioan4. 
Chile Alexandru5. 
Ciurea Ioan6. 
Cojocaru Mihai7. 
Dîm Petru8. 
Demeter Nicolae9. 
Doctoreanu Isidor10. 
Enăşel Mihai11. 
Farcaş Dumitru12. 
Gabor Andrei13. 
Lucaci Anton14. 
Mărtincă Isidor15. 
Molodoi Iosif16. 
Petercă Vladimir17. 
Purcaru Ioan18. 
Rediu Vasile19. 
Robu Ioan20. 
Suceu Alexandru21. 
Vacaru Anton22. 

Clasa IV (25)
Adam Anton1. 
Adam Ulderic2. 
Antica Francisc3. 
Anton Pavel4. 
Blaj Dumitru5. 
Budău Petru6. 
Caităr Mihai7. 
Ciuraru Ioan8. 
Cojocaru Ioan9. 
Cotnăreanu Bernard10. 
Cotnăreanu Ioan11. 
Dumea Claudiu12. 
Enăşoae Adam13. 
Gabor Dumitru14. 
Gabor Ioan15. 
Ghiuzan Mihai16. 
?Muţu Martin17. 
Oprea Ştefan18. 
Palade Emil19. 
Pascaru Augustin20. 
Pişta Leon21. 
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1959/1960 1961/1962 1962/1963
Roman Constantin22. 
Sechel Eduard23. 
Sociu Ilieş24. 
Vătămănelu Damian25. 

1960/1961

Clasa III (20)
Beşleagă Ioan1. 
Beţa Petru2. 
Bortoş Eugen3. 
Brătescu Ioan4. 
Chile Alexandru5. 
Ciurea Ioan6. 
Cojocaru Mihai7. 
Dîm Petru8. 
Enăşel Mihai9. 
Farcaş Dumitru10. 
Gabor Andrei11. 
Lucaci Anton12. 
Mărtincă Isidor13. 
Molodoi Iosif14. 
Petercă Vladimir15. 
Purcaru Ioan16. 
Rediu Vasile17. 
Robu Ioan18. 
Suceu Alexandru19. 
Vacaru Anton20. 

Clasa I (24)
Balaşcă Petru1. 
Bejan Silvestru2. 
Burcă Dumitru3. 
Burcă Mihai4. 
Butnaru Ştefan5. 
Chelaru Virgil6. 
Ciobanu Anton7. 
Cobzaru Alexandru8. 
Cojan M. Petru9. 
Cojan Gh. Petru10. 
Cucuteanu Mihai11. 
David Gheorghe12. 
David Petru13. 
Dobre Petru14. 
Fechet Alois15. 
Ferenţ Ioan16. 
GaborPetru17. 
Gherghiceanu Pavel18. 
Iacob Iuliu19. 
Jitaru Mihai20. 
Lucaci Albert21. 
Rîtan Ioan22. 
Ţurcanu Petru23. 
Vacaru Ştefan24. 

Clasa IV (20)
Beşleagă Ioan1. 
Beţa Petru2. 
Bortoş Eugen3. 
Brătescu Ioan4. 
Chile Alexandru5. 
Ciurea Ioan6. 
Cojocaru Mihai7. 
Dîm Petru8. 
Enăşel Mihai9. 
Farcaş Dumitru10. 
Gabor Andrei11. 
Lucaci Anton12. 
Mărtincă Isidor13. 
Molodoi Iosif14. 
Petercă Vladimir15. 
Purcaru Ioan16. 
Rediu Vasile17. 
Robu Ioan18. 
Suceu Alexandru19. 
Vacaru Anton20. 

Clasa II (24)
Balaşcă Petru
Bejan Silvestru
Burcă Dumitru
Burcă Mihai
Butnaru Ştefan
Chelaru Virgil
Ciobanu Anton
Cobzaru Alexandru
Cojan M. Petru
Cojan Gh. Petru
Cucuteanu Mihai
David Gheorghe
David Petru
Dobre Petru
Fechet Alois
Ferenţ Ioan
GaborPetru
Gherghiceanu Pavel
Iacob Iuliu
Jitaru Mihai
Lucaci Albert
Rîtan Ioan
Ţurcanu Petru
Vacaru Ştefan
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1963/1964 1964/1965 1965/1966
Clasa III (23)

Balaşcă Petru1. 
Bejan Silvestru2. 
Burcă Dumitru3. 
Burcă Mihai4. 
Butnaru Ştefan5. 
Chelaru Virgil6. 
Ciobanu Anton7. 
Cobzaru Alexandru8. 
Cojan M. Petru9. 
Cojan Gh. Petru10. 
Cucuteanu Mihai11. 
David Gheorghe12. 
David Petru13. 
Dobre Petru14. 
Fechet Alois15. 
Ferenţ Ioan16. 
GaborPetru17. 
Gherghiceanu Pavel18. 
Jitaru Mihai19. 
Lucaci Albert20. 
Rîtan Ioan21. 
Ţurcanu Petru22. 
Vacaru Ştefan23. 

Clasa IV (21)
Balaşcă Petru1. 
Bejan Silvestru2. 
Burcă Dumitru3. 
Burcă Mihai4. 
Butnaru Ştefan5. 
Chelaru Virgil6. 
Ciobanu Anton7. 
Cobzaru Alexandru8. 
Cojan M. Petru9. 
Cojan Gh. Petru10. 
Cucuteanu Mihai11. 
David Gheorghe12. 
Dobre Petru13. 
Fechet Alois14. 
Ferenţ Ioan15. 
GaborPetru16. 
Gherghiceanu Pavel17. 
Lucaci Albert18. 
Rîtan Ioan19. 
Ţurcanu Petru20. 
Vacaru Ştefan21. 

Clasa I (25)
Antal Ştefan1. 
Bejan Mihai2. 
Bişoc Alois3. 
Cabalaş Martin4. 
Căliman Francisc5. 
Ciorbă Valeriu6. 
Cobzaru Iosif7. 
Cobzaru Isidor8. 
Coceanga Ulderic9. 
Dascălu Mihai10. 
Fechetă Marian11. 
Gal Anton12. 
Ghercă Iosif13. 
Ghiurcă Anton14. 
Ilieş Alois15. 
Ioje Gheorghe16. 
Matei Iosif17. 
Mârţ Mihai18. 
Plavustyak Laurenţiu19. 
Şerban Francisc20. 
Tancău Francisc21. 
Trifaş Francisc22. 
Vacaru Mihai23. 
Zediu Gheorghe24. 
Zediu Iosif25. 
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1966/1967 1967/1968 1968/1969
Clasa II (26)

Antal Ştefan1. 
Bejan Mihai2. 
Bişoc Alois3. 
Cabalaş Martin4. 
Căliman Francisc5. 
Ciorbă Valeriu6. 
Cobzaru Iosif7. 
Cobzaru Isidor8. 
Coceanga Ulderic9. 
Dascălu Mihai10. 
Fechetă Marian11. 
Gal Anton12. 
Ghercă Iosif13. 
Ghiurcă Anton14. 
Ilieş Alois15. 
Ioje Gheorghe16. 
Mareş Iosif17. 
Matei Iosif18. 
Mârţ Mihai19. 
Plavustyak Laurenţiu20. 
Şerban Francisc21. 
Tancău Francisc22. 
Trifaş Francisc23. 
Vacaru Mihai24. 
Zediu Gheorghe25. 
Zediu Iosif26. 

Clasa III (25)
Antal Ştefan1. 
Bejan Mihai2. 
Bişoc Alois3. 
Cabalaş Martin4. 
Ciorbă Valeriu5. 
Cobzaru Iosif6. 
Cobzaru Isidor7. 
Coceanga Ulderic8. 
Dascălu Mihai9. 
Fechetă Marian10. 
Gal Anton11. 
Ghercă Iosif12. 
Ghiurcă Anton13. 
Ilieş Alois14. 
Ioje Gheorghe15. 
Mareş Iosif16. 
Matei Iosif17. 
Mârţ Mihai18. 
Plavustyak Laurenţiu19. 
Şerban Francisc20. 
Tancău Francisc21. 
Trifaş Francisc22. 
Vacaru Mihai23. 
Zediu Gheorghe24. 
Zediu Iosif25. 

Clasa IV (23)
Antal Ştefan
Bejan Mihai
Bişoc Alois
Cabalaş Martin
Ciorbă Valeriu
Cobzaru Iosif
Cobzaru Isidor
Coceanga Ulderic
Dascălu Mihai
Fechetă Marian
Gal Anton
Ghiurcă Anton
Ilieş Alois
Ioje Gheorghe
Mareş Iosif
Matei Iosif
Mârţ Mihai
Şerban Francisc
Tancău Francisc
Trifaş Francisc
Vacaru Mihai
Zediu Gheorghe
Zediu Iosif
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1969/1970 1970/1971
Clasa I (24)

Agiurgioaei Iosif1. 
Alecu Gheorghe2. 
Balint Pavel3. 
Blaj Ioan4. 
Bogdan Anton5. 
Budău Anton6. 
Budău Iosif7. 
Diac Eugen8. 
Dîscă Isidor9. 
Enăşoae Iosif10. 
Encuţă Anton11. 
Gherguţ Petru12. 
Ghiuzan Anton13. 
Iştoc Anton14. 
Lenghen Francisc15. 
Lucaci Ioan16. 
Martin Iosif17. 
Olariu Ioan18. 
Păuleţ Iosif19. 
Percă Aurel20. 
Rediu Toma21. 
Stoica Iosif22. 
Tancău Ioan23. 
Zediu Ioan24. 

Clasa II (24)
Agiurgioaei Iosif1. 
Alecu Gheorghe2. 
Balint Pavel3. 
Beşleagă Petru4. 
Blaj Ioan5. 
Budău Anton6. 
Budău Iosif7. 
Diac Eugen8. 
Dîscă Isidor9. 
Enăşoae Iosif10. 
Encuţă Anton11. 
Gherguţ Petru12. 
Ghiuzan Anton13. 
Iştoc Anton14. 
Lenghen Francisc15. 
Lucaci Ioan16. 
Martin Iosif17. 
Olariu Ioan18. 
Păuleţ Iosif19. 
Percă Aurel20. 
Rediu Toma21. 
Stoica Iosif22. 
Tancău Ioan23. 
Zediu Ioan24. 
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Tabel sinoptic cu seminariştii
de la Institutul teologic pe ani

1956/1957 1957/1958 1958/1959
Anul I (2)

Cuba Cristian1. 
Simonetti Silviu Traian2. 

Anul II (6)
Danciul Agenor1. 
Farţade Gheorghe2. 
Ferenţ Eduard3. 
Găinaru Octavian4. 
Gherghel Iosif5. 
Dreteanu Gheorghe6. 

Anul III (4)
Adămuţ Dumitru1. 
Brezeanu Andrei2. 
Budău Anton3. 
Hrabal Petru4. 

AnulV (5)
Caitar Ioan1. 
Cojocaru Pavel2. 
Gabor Anton3. 
Işvanca Iosif4. 
Sescu Iosif5. 

Anul VI (3)
Andrici Iosif1. 
Luca Lucian2. 
Sar Anton3. 

Anul I (9)
Blaj Ciril1. 
Dancă Anton2. 
Enăşel Ioan3. 
Erdeş Ştefan4. 
Horn Norbert5. 
Dote Nicolae6. 
Dumea Cezar7. 
Patraşcu Dumitru8. 
Simonetti Silviu9. 

Anul III (2)
Dreteanu Gheorghe1. 
Ferenţ Eduard2. 

Anul IV (5)
Danciul Agenor1. 
Farţade Gheorghe2. 
Găinaru Octavian3. 
Gherghel Iosif4. 
Huşanu Francisc5. 

Anul V (4)
Adămuţ Dumitru1. 
Brezeanu Andrei2. 
Budău Anton3. 
Hrabal Petru4. 

AnulVI (5)
Caitar Ioan1. 
Cojocaru Pavel2. 
Gabor Anton3. 
Işvanca Iosif4. 
Sescu Iosif5. 

Anul I (16)
Babeu Mihai1. 
Benchea Iosif2. 
Bişoc Ludovic3. 
Blăjuţ Ioan4. 
Duma Grigore5. 
Dumea Bonaventura6. 
Gal Mihai7. 
Lăcătuşu Mihai8. 
Lenghen Gheorghe9. 
Lucaci Mihai10. 
Pal Mihai11. 
Pîrţac Anton12. 
Şcheianu Ioan13. 
Simon Francisc14. 
Simon Ioan15. 
Secoşeanu Claudiu16. 

Anul II (7)
Blaj Ciril1. 
Dancă Anton2. 
Dumea Cezar3. 
Enăşel Ioan4. 
Erdeş Ştefan5. 
Horn Norbert6. 
Patraşcu Dumitru7. 
Anul IV (3)8. 
Dreteanu Gheorghe9. 
Ferenţ Eduard10. 
Simonetti Silviu11. 

Anul V (7)
Done Alfons1. 
Farţade Gheorghe2. 
Găinaru Octavian3. 
Ghenţa Ştefan4. 
Gherghel Iosif5. 
Huşanu Francisc6. 
Vamvulescu Anton7. 

Anul VI (4)
Adămuţ Dumitru1. 
Brezeanu Andrei2. 
Budău Anton3. 
Hrabal Petru4. 
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1959/1960 1960/1961
Anul I (19)

Bişoc Iosif1. 
Budău Mihai2. 
Budulai Ieronim3. 
Ciceu Ioan4. 
Dămătăr Ştefan5. 
Dămoc Alois6. 
Dănculesei Anton7. 
Doboş Iosif8. 
Done Leonard9. 
Gabor Pavel10. 
Gherghel Petru11. 
Giurgi Ludovic12. 
Gîrleanu Francisc13. 
Jicmon Ioan14. 
Lupaşcu Ştefan15. 
Mareş Petru16. 
Mocanu Isidor17. 
Patraşcu Petru18. 
Tamaş Ioan19. 

Anul II (12)
Babeu Mihai1. 
Blăjuţ Ioan2. 
Duma Grigore3. 
Dumea Bonaventura4. 
Gal Mihai5. 
Lăcătuşu Mihai6. 
Lenghen Gheorghe7. 
Lucaci Mihai8. 
Pal Mihai9. 
Pîrţac Anton10. 
Simon Francisc11. 
Simon Ioan12. 

Anul III (6)
Blaj Ciril1. 
Dancă Anton2. 
Dumea Cezar3. 
Enăşel Ioan4. 
Erdeş Ştefan5. 
Patraşcu Dumitru6. 

Anul V (2)
Dreteanu Gheorghe1. 
Ferenţ Eduard2. 

Anul VI (7)
Done Alfons1. 
Farţade Gheorghe2. 
Găinaru Octavian3. 
Ghenţa Ştefan4. 
Gherghel Iosif5. 
Huşanu Francisc6. 
Vamvulescu Anton7. 

Anul I (24)
Adam Anton1. 
Adam Ulderic2. 
Antica Francisc3. 
Anton Pavel4. 
Blaj Dumitru5. 
Budău Petru6. 
Caităr Mihai7. 
Ciuraru Ioan8. 
Cojocaru Ioan9. 
Cotnăreanu Bernard10. 
Cotnăreanu Ioan11. 
Dumea Claudiu12. 
Enăşoae Adam13. 
Gabor Dumitru14. 
Gabor Ioan15. 
Muţu Martin16. 
Oprea Ştefan17. 
Palade Emil18. 
Pascaru Augustin19. 
Pişta Leon20. 
Roman Constantin21. 
Sechel Eduard22. 
Sociu Ilieş23. 
Vătămănelu Damian24. 

Anul II (19)
Bişoc Iosif1. 
Budău Mihai2. 
Budulai Ieronim3. 
Ciceu Ioan4. 
Dămătăr Ştefan5. 
Dămoc Alois6. 
Dănculesei Anton7. 
Doboş Iosif8. 
Done Leonard9. 
Gabor Pavel10. 
Gherghel Petru11. 
Giurgi Ludovic12. 
Gîrleanu Francisc13. 
Jicmon Ioan14. 
Lupaşcu Ştefan15. 
Mareş Petru16. 
Mocanu Isidor17. 
Patraşcu Petru18. 
Tamaş Ioan19. 
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1961/1962
Anul III (11)

Babeu Mihai1. 
Blăjuţ Ioan2. 
Duma Grigore3. 
Dumea Bonaventura4. 
Gal Mihai5. 
Lenghen Gheorghe6. 
Lucaci Mihai7. 
Pal Mihai8. 
Pîrţac Anton9. 
Simon Francisc10. 
Simon Ioan11. 

Anul IV (6)
Blaj Ciril1. 
Dancă Anton2. 
Dumea Cezar3. 
Enăşel Ioan4. 
Erdeş Ştefan5. 
Patraşcu Dumitru6. 

Anul VI (1)
Ferenţ Eduard1. 

Anul II (23)
Adam Anton1. 
Adam Ulderic2. 
Antica Francisc3. 
Anton Pavel4. 
Blaj Dumitru5. 
Budău Petru6. 
Caităr Mihai7. 
Ciuraru Ioan8. 
Cojocaru Ioan9. 
Cotnăreanu Bernard10. 
Cotnăreanu Ioan11. 
Dumea Claudiu12. 
Enăşoae Adam13. 
Gabor Dumitru14. 
Gabor Ioan15. 
Muţu Martin16. 
Oprea Ştefan17. 
Pascaru Augustin18. 
Pişta Leon19. 
Roman Constantin20. 
Sechel Eduard21. 
Sociu Ilieş22. 
Vătămănelu Damian23. 

Anul III (19)
Bişoc Iosif1. 
Budău Mihai2. 
Budulai Ieronim3. 
Ciceu Ioan4. 
Dămătăr Ştefan5. 
Dămoc Alois6. 
Dănculesei Anton7. 
Doboş Iosif8. 
Done Leonard9. 
Gabor Pavel10. 
Gherghel Petru11. 
Giurgi Ludovic12. 
Gîrleanu Francisc13. 
Jicmon Ioan14. 
Lupaşcu Ştefan15. 
Mareş Petru16. 
Mocanu Isidor17. 
Patraşcu Petru18. 
Tamaş Ioan19. 

Anul IV (11)
Babeu Mihai1. 
Blăjuţ Ioan2. 
Duma Grigore3. 
Dumea Bonaventura4. 
Gal Mihai5. 
Lenghen Gheorghe6. 
Lucaci Mihai7. 
Pal Mihai8. 
Pîrţac Anton9. 
Simon Francisc10. 
Simon Ioan11. 

Anul V (5)
Blaj Ciril1. 
Dancă Anton2. 
Dumea Cezar3. 
Erdeş Ştefan4. 
Patraşcu Dumitru5. 
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1962/1963 1963/1964
Anul I (19)

Beşleagă Ioan1. 
Beţa Petru2. 
Bortoş Eugen3. 
Brătescu Ioan4. 
Ciurea Ioan5. 
Cojocaru Mihai6. 
Dîm Petru7. 
Enăşel Mihai8. 
Farcaş Dumitru9. 
Gabor Andrei10. 
Lucaci Anton11. 
Mărtincă Isidor12. 
Molodoi Iosif13. 
Petercă Vladimir14. 
Purcaru Ioan15. 
Rediu Vasile16. 
Robu Ioan17. 
Suceu Alexandru18. 
Vacaru Anton19. 

Anul III (22)
Adam Anton1. 
Adam Ulderic2. 
Anton Pavel3. 
Blaj Dumitru4. 
Budău Petru5. 
Caităr Mihai6. 
Ciuraru Ioan7. 
Cojocaru Ioan8. 
Cotnăreanu Bernard9. 
Cotnăreanu Ioan10. 
Dumea Claudiu11. 
Enăşoae Adam12. 
Gabor Dumitru13. 
Gabor Ioan14. 
Muţu Martin15. 
Oprea Ştefan16. 
Pascaru Augustin17. 
Pişta Leon18. 
Roman Constantin19. 
Sechel Eduard20. 
Sociu Ilieş21. 
Vătămănelu Damian22. 

Anul IV (19)
Bişoc Iosif1. 
Budău Mihai2. 
Budulai Ieronim3. 
Ciceu Ioan4. 
Dămătăr Ştefan5. 
Dămoc Alois6. 
Dănculesei Anton7. 
Doboş Iosif8. 
Done Leonard9. 
Gabor Pavel10. 
Gherghel Petru11. 
Giurgi Ludovic12. 
Gîrleanu Francisc13. 
Jicmon Ioan14. 
Lupaşcu Ştefan15. 
Mareş Petru16. 
Mocanu Isidor17. 
Patraşcu Petru18. 
Tamaş Ioan19. 

Anul V (10)
Babeu Mihai1. 
Duma Grigore2. 
Dumea Bonaventura3. 
Gal Mihai4. 
Lenghen Gheorghe5. 
Lucaci Mihai6. 
Pal Mihai7. 
Pîrţac Anton8. 
Simon Francisc9. 
Simon Ioan10. 

Anul VI (6)
Blaj Ciril1. 
Dancă Anton2. 
Dumea Cezar3. 
Erdeş Ştefan4. 
Patraşcu Dumitru5. 
Balintfy Adalbert6. 

Anul II (16)
Beşleagă Ioan1. 
Beţa Petru2. 
Bortoş Eugen3. 
Ciurea Ioan4. 
Dîm Petru5. 
Enăşel Mihai6. 
Farcaş Dumitru7. 
Lucaci Anton8. 
Mărtincă Isidor9. 
Molodoi Iosif10. 
Petercă Vladimir11. 
Purcaru Ioan12. 
Rediu Vasile13. 
Robu Ioan14. 
Suceu Alexandru15. 
Vacaru Anton16. 

Anul IV (18)
Adam Anton1. 
Anton Pavel2. 
Bişoc Iosif3. 
Budău Petru4. 
Caităr Mihai5. 
Ciuraru Ioan6. 
Cotnăreanu Ioan7. 
Dumea Claudiu8. 
Gabor Dumitru9. 
Gabor Ioan10. 
Muţu Martin11. 
Oprea Ştefan12. 
Pascaru Augustin13. 
Pişta Leon14. 
Roman Constantin15. 
Sechel Eduard16. 
Sociu Ilie17. 
Vătămănelu Damian18. 
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1964/1965
Anul V (18)

Budău Mihai1. 
Budulai Ieronim2. 
Ciceu Ioan3. 
Dămătăr Ştefan4. 
Dămoc Alois5. 
Dănculesei Anton6. 
Doboş Iosif7. 
Done Leonard8. 
Gabor Pavel9. 
Gherghel Petru10. 
Giurgi Ludovic11. 
Gîrleanu Francisc12. 
Jicmon Ioan13. 
Lupaşcu Ştefan14. 
Mareş Petru15. 
Mocanu Isidor16. 
Patraşcu Petru17. 
Tamaş Ioan18. 

Anul VI (10)
Babeu Mihai1. 
Duma Grigore2. 
Dumea Bonaventura3. 
Gal Mihai4. 
Lenghen Gheorghe5. 
Lucaci Mihai6. 
Pal Mihai7. 
Pîrţac Anton8. 
Simon Francisc9. 
Simon Ioan10. 

Anul III (15)
Beşleagă Ioan1. 
Beţa Petru2. 
Bortoş Eugen3. 
Ciurea Ioan4. 
Dîm Petru5. 
Enăşel Mihai6. 
Farcaş Dumitru7. 
Lucaci Anton8. 
Mărtincă Isidor9. 
Molodoi Iosif10. 
Petercă Vladimir11. 
Purcaru Ioan12. 
Rediu Vasile13. 
Robu Ioan14. 
Suceu Alexandru15. 

Anul V (15)
Adam Anton1. 
Budău Petru2. 
Caităr Mihai3. 
Ciuraru Ioan4. 
Dumea Claudiu5. 
Gabor Dumitru6. 
Gabor Ioan7. 
Muţu Martin8. 
Oprea Ştefan9. 
Pascaru Augustin10. 
Pişta Leon11. 
Roman Constantin12. 
Sechel Eduard13. 
Sociu Ilie14. 
Vătămănelu Damian15. 

Anul VI (17)
Budău Mihai1. 
Budulai Ieronim2. 
Ciceu Ioan3. 
Dămătăr Ştefan4. 
Dămoc Alois5. 
Dănculesei Anton6. 
Doboş Iosif7. 
Done Leonard8. 
Gabor Pavel9. 
Gherghel Petru10. 
Gîrleanu Francisc11. 
Jicmon Ioan12. 
Lupaşcu Ştefan13. 
Mareş Petru14. 
Mocanu Isidor15. 
Patraşcu Petru16. 
Tamaş Ioan17. 
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1965/1966 1966/1967
Anul I (17)

Bejan Silvestru1. 
Burcă Dumitru2. 
Butnaru Ştefan3. 
Chelaru Virgil4. 
Ciobanu Anton5. 
Cobzaru Alexandru6. 
Cojan Petru7. 
Cucuteanu Mihai8. 
David Gheorghe9. 
Dobre Petru10. 
Fechet Alois11. 
Gabor Petru12. 
Gherghiceanu Pavel13. 
Lucaci Albert14. 
Rîtan Ioan15. 
Ţurcanu Petru16. 
Vacaru Ştefan17. 

Anul IV (15)
Beşleagă Ioan1. 
Beţa Petru2. 
Bortoş Eugen3. 
Ciurea Ioan4. 
Dîm Petru5. 
Enăşel Mihai6. 
Farcaş Dumitru7. 
Lucaci Anton8. 
Mărtincă Isidor9. 
Molodoi Iosif10. 
Petercă Vladimir11. 
Purcaru Ioan12. 
Rediu Vasile13. 
Robu Ioan14. 
Suceu Alexandru15. 

Anul VI (13)
Adam Anton1. 
Budău Petru2. 
Caităr Mihai3. 
Ciuraru Ioan4. 
Dumea Claudiu5. 
Gabor Dumitru6. 
Gabor Ioan7. 
Muţu Martin8. 
Pascaru Augustin9. 
Pişta Leon10. 
Sechel Eduard11. 
Sociu Ilie12. 
Vătămănelu Damian13. 

Anul II (16)
Bejan Silvestru1. 
Burcă Dumitru2. 
Butnaru Ştefan3. 
Chelaru Virgil4. 
Cobzaru Alexandru5. 
Cojan Petru6. 
Cucuteanu Mihai7. 
David Gheorghe8. 
Dobre Petru9. 
Fechet Alois10. 
Gabor Petru11. 
Gherghiceanu Pavel12. 
Lucaci Albert13. 
Rîtan Ioan14. 
Ţurcanu Petru15. 
Vacaru Ştefan16. 

Anul V (15)
Beşleagă Ioan1. 
Beţa Petru2. 
Bortoş Eugen3. 
Ciurea Ioan4. 
Dîm Petru5. 
Enăşel Mihai6. 
Farcaş Dumitru7. 
Lucaci Anton8. 
Mărtincă Isidor9. 
Molodoi Iosif10. 
Petercă Vladimir11. 
Purcaru Ioan12. 
Rediu Vasile13. 
Robu Ioan14. 
Suceu Alexandru15. 



115SEMINARUL... CONTINUITATE ÎN TRADIŢIE ŞI ÎNNOIRE CREATOARE

1967/1968 1968/1969 1969/1970
Anul III (16)

Bejan Silvestru1. 
Burcă Dumitru2. 
Butnaru Ştefan3. 
Chelaru Virgil4. 
Cobzaru Alexandru5. 
Cojan Petru6. 
Cucuteanu Mihai7. 
David Gheorghe8. 
Dobre Petru9. 
Fechet Alois10. 
Gabor Petru11. 
Gherghiceanu Pavel12. 
Lucaci Albert13. 
Rîtan Ioan14. 
Ţurcanu Petru15. 
Vacaru Ştefan16. 

Anul VI (14)
Beşleagă Ioan1. 
Beţa Petru2. 
Bortoş Eugen3. 
Ciurea Ioan4. 
Dîm Petru5. 
Enăşel Mihai6. 
Farcaş Dumitru7. 
Lucaci Anton8. 
Mărtincă Isidor9. 
Petercă Vladimir10. 
Purcaru Ioan11. 
Rediu Vasile12. 
Robu Ioan13. 
Suceu Alexandru14. 

Anul IV (15)
Bejan Silvestru1. 
Burcă Dumitru2. 
Butnaru Ştefan3. 
Chelaru Virgil4. 
Cobzaru Alexandru5. 
Cojan Petru6. 
Cucuteanu Mihai7. 
David Gheorghe8. 
Fechet Alois9. 
Gabor Petru10. 
Gherghiceanu Pavel11. 
Lucaci Albert 12. 
Rîtan Ioan13. 
Ţurcanu Petru14. 
Vacaru Ştefan15. 

Anul I (24)
Antal Ştefan1. 
Bejan Mihai2. 
Bişoc Alois3. 
Cabalaş Martin4. 
Ciorbă Valeriu5. 
Cobzaru Iosif6. 
Coceanga Ulderic7. 
Dascălu Mihai8. 
Fechetă Marian9. 
Gal Anton10. 
Ghiurcă Anton11. 
Ilieş Alois12. 
Ioje Gheorghe13. 
Matei Iosif14. 
Mareş Iosif15. 
Ostrovschi Hendrich16. 
Paul Marian17. 
Şerban Francisc18. 
Şerban Ioan19. 
Tancău Francisc20. 
Trifaş Francisc21. 
Vacaru Mihai22. 
Zediu Gheorghe23. 
Zediu Iosif24. 

Anul V (15)
Bejan Silvestru1. 
Burcă Dumitru2. 
Butnaru Ştefan3. 
Chelaru Virgil4. 
Cobzaru Alexandru5. 
Cojan Petru6. 
Cucuteanu Mihai7. 
David Gheorghe8. 
Fechet Alois9. 
Gabor Petru10. 
Gherghiceanu Pavel11. 
Lucaci Albert12. 
Rîtan Ioan13. 
Ţurcanu Petru14. 
Vacaru Ştefan15. 
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1970/1971 1971/1972 1973/1974
Anul II (20)

Bejan Mihai1. 
Bişoc Alois2. 
Cabalaş Martin3. 
Ciorbă Valeriu4. 
Cobzaru Iosif5. 
Coceanga Ulderic6. 
Dascălu Mihai7. 
Fechetă Marian8. 
Gal Anton9. 
Ghiurcă Anton10. 
Ilieş Alois11. 
Mareş Iosif12. 
Matei Iosif13. 
Ostrovschi Hendrich14. 
Paul Marian15. 
Şerban Francisc16. 
Şerban Ioan17. 
Trifaş Francisc18. 
Vacaru Mihai19. 
Zediu Iosif20. 

Anul VI (11)
Bejan Silvestru1. 
Burcă Dumitru2. 
Chelaru Virgil3. 
Cobzaru Alexandru4. 
Cucuteanu Mihai5. 
David Gheorghe6. 
Fechet Alois7. 
Gabor Petru8. 
Lucaci Albert9. 
Rîtan Ioan10. 
Vacaru Ştefan11. 

Anul III (18)
Bejan Mihai1. 
Bişoc Alois2. 
Cabalaş Martin3. 
Ciorbă Valeriu4. 
Cobzaru Iosif5. 
Coceanga Ulderic6. 
Dascălu Mihai7. 
Fechetă Marian8. 
Gal Anton9. 
Ghiurcă Anton10. 
Ilieş Alois11. 
Mareş Iosif12. 
Matei Iosif13. 
Ostrovschi Hendrich14. 
Şerban Francisc15. 
Trifaş Francisc16. 
Vacaru Mihai17. 
Zediu Iosif18. 

1972/1973

Anul IV (18)
Bejan Mihai1. 
Bişoc Alois2. 
Cabalaş Martin3. 
Ciorbă Valeriu4. 
Cobzaru Iosif5. 
Coceanga Ulderic6. 
Dascălu Mihai7. 
Fechetă Marian8. 
Gal Anton9. 
Ghiurcă Anton10. 
Ilieş Alois11. 
Mareş Iosif12. 
Matei Iosif13. 
Ostrovschi Hendrich14. 
Şerban Francisc15. 
Trifaş Francisc16. 
Vacaru Mihai17. 
Zediu Iosif18. 

Anul I (29)
Agiurgioaei Iosif1. 
Anton Ioan2. 
Balint Pavel3. 
Bejan Ioan4. 
Benchea Mihai5. 
Beşleagă Petru6. 
Blaj Ioan7. 
Budău Anton8. 
Budău Iosif9. 
Budulai Petru10. 
Butacu Andrei11. 
Diac Eugen12. 
Dîscă Isidor13. 
Enăşoae Iosif14. 
Encuţă Anton15. 
Gherguţ Petru16. 
Ghiuzan Anton17. 
Iştoc Anton18. 
Lenghen Francisc19. 
Lucaci Ioan20. 
Martin Iosif21. 
Păuleţ Iosif22. 
Percă Aurel23. 
Rediu Toma24. 
Sikli Ladislau25. 
Stoianovici Petru26. 
Tancău Ioan27. 
Vasile Damian28. 
Zediu Ioan29. 

Anul V (18)
Bejan Mihai1. 
Bişoc Alois2. 
Cabalaş Martin3. 
Ciorbă Valeriu4. 
Cobzaru Iosif5. 
Coceanga Ulderic6. 
Dascălu Mihai7. 
Fechetă Marian8. 
Gal Anton9. 
Ghiurcă Anton10. 
Ilieş Alois11. 
Mareş Iosif12. 
Matei Iosif13. 
Ostrovschi Hendrich14. 
Şerban Francisc15. 
Trifaş Francisc16. 
Vacaru Mihai17. 
Zediu Iosif18. 
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1974/1975 1975/1976 1976/1977
Anul II (30)

Agiurgioaei Iosif1. 
Anton Ioan2. 
Balint Pavel3. 
Bejan Ioan4. 
Benchea Mihai5. 
Beşleagă Petru6. 
Blaj Ioan7. 
Budău Anton8. 
Budău Iosif9. 
Budulai Petru10. 
Butacu Andrei11. 
Diac Eugen12. 
Dîscă Isidor13. 
Enăşoae Iosif14. 
Encuţă Anton15. 
Gherguţ Petru16. 
Ghiuzan Anton17. 
Iştoc Anton18. 
Lenghen Francisc19. 
Lucaci Ioan20. 
Martin Iosif21. 
Păuleţ Iosif22. 
Percă Aurel23. 
Rediu Toma24. 
Sikli Ladislau25. 
Solomon Petru26. 
Stoianovici Petru27. 
Tancău Ioan28. 
Vasile Damian29. 
Zediu Ioan30. 

Anul VI (18)
Bejan Mihai1. 
Bişoc Alois2. 
Cabalaş Martin3. 
Ciorbă Valeriu4. 
Cobzaru Iosif5. 
Coceanga Ulderic6. 
Dascălu Mihai7. 
Fechetă Marian8. 
Gal Anton9. 
Ghiurcă Anton10. 
Ilieş Alois11. 
Mareş Iosif12. 
Matei Iosif13. 
Ostrovschi Hendrich14. 
Şerban Francisc15. 
Trifaş Francisc16. 
Vacaru Mihai17. 
Zediu Iosif18. 

Anul III (29)
Agiurgioaei Iosif1. 
Anton Ioan2. 
Balint Pavel3. 
Bejan Ioan4. 
Benchea Mihai5. 
Beşleagă Petru6. 
Blaj Ioan7. 
Budău Anton8. 
Budău Iosif9. 
Budulai Petru10. 
Butacu Andrei11. 
Diac Eugen12. 
Dîscă Isidor13. 
Enăşoae Iosif14. 
Encuţă Anton15. 
Gherguţ Petru16. 
Ghiuzan Anton17. 
Iştoc Anton18. 
Lenghen Francisc19. 
Lucaci Ioan20. 
Martin Iosif21. 
Păuleţ Iosif22. 
Percă Aurel23. 
Rediu Toma24. 
Sikli Ladislau25. 
Solomon Petru26. 
Stoianovici Petru27. 
Vasile Damian28. 
Zediu Ioan29. 

Anul IV (28)
Agiurgioaei Iosif1. 
Anton Ioan2. 
Balint Pavel3. 
Bejan Ioan4. 
Benchea Mihai5. 
Beşleagă Petru6. 
Blaj Ioan7. 
Budău Anton8. 
Budău Iosif9. 
Budulai Petru10. 
Butacu Andrei11. 
Diac Eugen12. 
Dîscă Isidor13. 
Enăşoae Iosif14. 
Encuţă Anton15. 
Gherguţ Petru16. 
Ghiuzan Anton17. 
Iştoc Anton18. 
Lenghen Francisc19. 
Lucaci Ioan20. 
Martin Iosif21. 
Păuleţ Iosif22. 
Percă Aurel23. 
Rediu Toma24. 
Sikli Ladislau25. 
Solomon Petru26. 
Stoianovici Petru27. 
Zediu Ioan28. 
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1977/1978 1978/1979
Anul I (24)

Alecu Anton1. 
Antonov Anton2. 
Balint Ioan3. 
Bejan Ştefan4. 
Bulai Alois5. 
Chinez Isidor6. 
Ciobănică Andrei7. 
Dorcu Mihai8. 
Enăşoaie Ieronim9. 
Farcaş Gheorghe10. 
Fikl Iosif11. 
Gherghel Iosif12. 
Iştoc Aurel13. 
Izifovici Ervin14. 
Matei Gottlieb15. 
Mărtişcă Valeriu16. 
Miclăuş Pius17. 
Mihăică Petru18. 
Moraru Anton19. 
Petrişor Aurel20. 
Pleşca Petru21. 
Simon Mihai22. 
Temea Marin23. 
Vârgă Damian24. 

Anul V (27)
Agiurgioaei Iosif1. 
Anton Ioan2. 
Balint Pavel3. 
Bejan Ioan4. 
Beşleagă Petru5. 
Blaj Ioan6. 
Budău Anton7. 
Budău Iosif8. 
Budulai Petru9. 
Butacu Andrei10. 
Diac Eugen11. 
Dîscă Isidor12. 
Enăşoae Iosif13. 
Encuţă Anton14. 
Gherguţ Petru15. 
Ghiuzan Anton16. 
Iştoc Anton17. 
Lenghen Francisc18. 
Lucaci Ioan19. 
Martin Iosif20. 
Păuleţ Iosif21. 
Percă Aurel Rediu Toma22. 
Sikli Ladislau23. 
Solomon Petru24. 
Stoianovici Petru25. 
Zediu Ioan26. 

Anul I (26)
Adam Andrei1. 
Antoci Laurenţiu2. 
Balint Iulian3. 
Biur Cazimir4. 
Blăjuţ Eugen5. 
Budău Eugen6. 
Chelaru Pavel7. 
Ciobanu Ioan8. 
Cobzaru Ioan9. 
Cojocaru Gheorghe10. 
Dumea Emil11. 
Enăşel Valentin12. 
Farcaş Lucian13. 
Ghenţa Laurenţiu14. 
Gherghelaş Iosif15. 
Hîrja Alois16. 
Iacovici Isidor17. 
Imbrea Mihai18. 
Lucaci Toma19. 
Matei Andrei20. 
Păuleţ Petru21. 
Săbăoanu Anton22. 
Senteş Ioan23. 
Solomon M. Ioan24. 
Solomon P. Ioan25. 
Vernica Petru26. 

Anul II (22)
Alecu Anton1. 
Antonov Anton2. 
Balint Ioan3. 
Bulai Alois4. 
Chinez Isidor5. 
Ciobănică Andrei6. 
Dorcu Mihai7. 
Enăşoaie Ieronim8. 
Farcaş Gheorghe9. 
Fikl Iosif10. 
Gherghel Iosif11. 
Iştoc Aurel12. 
Izifovici Ervin13. 
Matei Gottlieb14. 
Mărtişcă Valeriu15. 
Miclăuş Pius16. 
Mihăică Petru17. 
Moraru Anton18. 

Petrişor Aurel19. 
Simon Mihai20. 
Temea Marin21. 
Vârgă Damian22. 

Anul VI (27)
Agiurgioaei Iosif1. 
Anton Ioan2. 
Balint Pavel3. 
Bejan Ioan4. 
Beşleagă Petru5. 
Blaj Ioan6. 
Budău Anton7. 
Budău Iosif8. 
Budulai Petru9. 
Butacu Andrei10. 
Diac Eugen11. 
Dîscă Isidor12. 
Enăşoae Iosif13. 
Encuţă Anton14. 
Gherguţ Petru15. 
Ghiuzan Anton16. 
Iştoc Anton17. 
Lenghen Francisc18. 
Lucaci Ioan19. 
Martin Iosif20. 
Păuleţ Iosif21. 
Percă Aurel22. 
Rediu Toma23. 
Sikli Ladislau24. 
Solomon Petru25. 
Stoianovici Petru26. 
Zediu Ioan27. 
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1979/1980 1980/1981
Anul I (3)

Farcaş Anton1. 
Lungu Ioan2. 
Simon Florentin3. 

Anul II (25)
Antoci Laurenţiu1. 
Balint Iulian2. 
Biur Cazimir3. 
Blăjuţ Eugen4. 
Budău Eugen5. 
Chelaru Pavel6. 
Ciobanu Ioan7. 
Cobzaru Ioan8. 
Cojocaru Gheorghe9. 
Dumea Emil10. 
Enăşel Valentin11. 
Farcaş Lucian12. 
Ghenţa Laurenţiu13. 
Gherghelaş Iosif14. 
Hîrja Alois15. 
Iacovici Isidor16. 
Imbrea Mihai17. 
Lucaci Toma18. 
Matei Andrei19. 
Păuleţ Petru20. 
Săbăoanu Anton21. 
Senteş Ioan22. 
Solomon M. Ioan23. 
Solomon P. Ioan24. 
Vernica Petru25. 

Anul III (22)
Alecu Anton1. 
Antonov Anton2. 
Balint Ioan3. 
Bulai Alois4. 
Chinez Isidor5. 
Ciobănică Andrei6. 
Dorcu Mihai7. 
Enăşoaie Ieronim8. 
Farcaş Gheorghe9. 
Fikl Iosif10. 
Gherghel Iosif11. 
Iştoc Aurel12. 
Izifovici Ervin13. 
Matei Gottlieb14. 

Mărtişcă Valeriu15. 
Miclăuş Pius16. 
Mihăică Petru17. 
Moraru Anton18. 
Petrişor Aurel19. 
Simon Mihai20. 
Temea Marin21. 
Vârgă Damian22. 

Anul I (39)
Ababei Viorel1. 
Adam Andrei2. 
Antăluţă Pavel3. 
Arcana Alois4. 
Armanu Anton5. 
Babiaş Ştefan6. 
Blaj Eugen7. 
Blaj Ioan8. 
Bordaş Gheorghe9. 
Căzănel Francisc10. 
Chinez Cristian11. 
Ciobanu Mihai12. 
Ciobănică Ioan13. 
Ciubotaru Simon14. 
Comoraşu Iosif15. 
Damian Cornel16. 
Dancă Vili17. 
Demeter Iosif18. 
Dorcu Iosif19. 
Enăşcuţ Valerian20. 
Encuţă Pavel21. 
Farcaş Anton22. 
Gherghelucă Iacob23. 
Gherghel Iosif24. 
Ilie Neculae25. 
Imbrişcă Iosif26. 
Kropp Iulian27. 
Lucaci Cristian28. 
Lucaci Eugen29. 
Mateeş Silvestru30. 
Medveş Marcel31. 
Pal Vincenţiu32. 
Păcurici Ioan33. 
Percă Mihai34. 
Şerban Mihai35. 
Simon Emil36. 
Simon Florentin37. 
Sociu Carmil38. 
Vîrgă Francisc39. 

Anul III (25)
Antoci Laurenţiu1. 
Balint Iulian2. 
Biur Cazimir3. 
Blăjuţ Eugen4. 
Budău Eugen5. 
Chelaru Pavel6. 
Ciobanu Ioan7. 
Cobzaru Ioan8. 
Cojocaru Gheorghe9. 
Dumea Emil10. 
Enăşel Valentin11. 
Farcaş Lucian12. 
Ghenţa Laurenţiu13. 
Gherghelaş Iosif14. 
Hîrja Alois15. 
Iacovici Isidor16. 
Imbrea Mihai17. 
Lucaci Toma18. 
Lungu Ioan19. 
Matei Andrei20. 
Păuleţ Petru21. 
Săbăoanu Anton22. 
Solomon M. Ioan23. 
Solomon P. Ioan24. 
Vernica Petru25. 

Anul IV (22)
Alecu Anton1. 
Antonov Anton2. 
Balint Ioan3. 
Bulai Alois4. 
Chinez Isidor5. 
Ciobănică Andrei6. 
Dorcu Mihai7. 
Enăşoaie Ieronim8. 
Farcaş Gheorghe9. 
Fikl Iosif10. 
Gherghel Iosif11. 
Iştoc Aurel12. 
Izifovici Ervin13. 
Matei Gottlieb14. 
Mărtişcă Valeriu15. 
Miclăuş Pius16. 
Mihăică Petru17. 
Moraru Anton18. 
Petrişor Aurel19. 
Simon Mihai20. 
Temea Marin21. 
Vârgă Damian22. 
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1981/1982 1982/1983
Anul II (35)

Ababei Viorel1. 
Adam Andrei2. 
Antăluţă Pavel3. 
Arcana Alois4. 
Armanu Anton5. 
Babiaş Ştefan6. 
Blaj Eugen7. 
Blaj Ioan8. 
Căzănel Francisc9. 
Chinez Cristian10. 
Ciobanu Mihai11. 
Ciubotaru Simon12. 
Comoraşu Iosif13. 
Damian Cornel14. 
Dancă Vili15. 
Demeter Iosif16. 
Dorcu Iosif17. 
Enăşcuţ Valerian18. 
Encuţă Pavel19. 
Farcaş Anton20. 
Gherghelucă Iacob21. 
Gherghel Iosif22. 
Ilie Neculae23. 
Imbrişcă Iosif24. 
Kropp Iulian25. 
Lucaci Cristian26. 
Lucaci Eugen27. 
Medveş Marcel28. 
Pal Vincenţiu29. 
Păcurici Ioan30. 
Percă Mihai31. 
Şerban Mihai32. 
Simon Emil33. 
Simon Florentin34. 
Vîrgă Francisc35. 

Anul IV (23)
Antoci Laurenţiu1. 
Biur Cazimir2. 
Blăjuţ Eugen3. 
Budău Eugen4. 
Chelaru Pavel5. 
Ciobanu Ioan6. 
Cobzaru Ioan7. 
Cojocaru Gheorghe8. 
Dumea Emil9. 

Farcaş Lucian10. 
Ghenţa Laurenţiu11. 
Gherghelaş Iosif12. 
Hîrja Alois13. 
Iacovici Isidor14. 
Imbrea Mihai15. 
Lucaci Toma16. 
Lungu Ioan17. 
Matei Andrei18. 
Păuleţ Petru19. 
Săbăoanu Anton20. 
Solomon M. Ioan21. 
Solomon P. Ioan22. 
Vernica Petru23. 

Anul V (21)
Alecu Anton1. 
Antonov Anton2. 
Balint Ioan3. 
Bulai Alois4. 
Chinez Isidor5. 
Ciobănică Andrei6. 
Dorcu Mihai7. 
Enăşoaie Ieronim8. 
Farcaş Gheorghe9. 
Fikl Iosif10. 
Iştoc Aurel11. 
Izifovici Ervin12. 
Matei Gottlieb13. 
Mărtişcă Valeriu14. 
Miclăuş Pius15. 
Mihăică Petru16. 
Moraru Anton17. 
Petrişor Aurel18. 
Simon Mihai19. 
Temea Marin20. 
Vârgă Damian21. 

Anul I (23)
Bişog Ioan1. 
Blaj Marcel2. 
Blaj Petru3. 
Blaj Silvestru4. 
Budău Valentin5. 
Chichiriţă Mihai6. 
Coşa Ştefan7. 
Cucuteanu Laurenţiu8. 
Farţade Bernardin9. 
Giurca Giurgi10. 
Husariu Petru11. 
Iacob Ieronim12. 
Irimia Eugen13. 
Luca Fidel14. 
Martişcă Petru15. 
Mateeş Silvestru16. 
Răchiteanu Iosif17. 
Socaci Ştefan18. 
Solomon Pavel19. 
Şoican Marcel20. 
Tălmăcel Isidor21. 
Ţîmpu Nicolae22. 
Vernica Francisc23. 

Anul III (36)
Ababei Viorel1. 
Adam Andrei2. 
Antăluţă Pavel3. 
Arcana Alois4. 
Armanu Anton5. 
Babiaş Ştefan6. 
Blaj Eugen7. 
Blaj Ioan8. 
Catici Gheorghe9. 
Căzănel Francisc10. 
Chinez Cristian11. 
Ciobanu Mihai12. 
Ciubotaru Simon13. 
Comoraşu Iosif14. 
Damian Cornel15. 
Dancă Vili16. 
Demeter Iosif17. 
Dorcu Iosif18. 
Enăşcuţ Valerian19. 
Encuţă Pavel20. 
Farcaş Anton21. 
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1982/1983 1983/1984
Gherghelucă Iacob22. 
Gherghel Iosif23. 
Ilie Neculae24. 
Imbrişcă Iosif25. 
Kropp Iulian26. 
Lucaci Cristian27. 
Lucaci Eugen28. 
Medveş Marcel29. 
Pal Vincenţiu30. 
Păcurici Ioan31. 
Percă Mihai32. 
Şerban Mihai33. 
Simon Emil34. 
Simon Florentin35. 
Vîrgă Francisc36. 

Anul V (24)
Antoci Laurenţiu1. 
Biur Cazimir2. 
Blăjuţ Eugen3. 
Budău Eugen4. 
Chelaru Pavel5. 
Ciobanu Ioan6. 
Cobzaru Ioan7. 
Cojocaru Gheorghe8. 
Dumea Emil9. 
Farcaş Lucian10. 
Ghenţa Laurenţiu11. 
Gherghelaş Iosif12. 
Hîrja Alois13. 
Iacovici Isidor14. 
Imbrea Mihai15. 
Lucaci Toma16. 
Lungu Ioan17. 
Matei Andrei18. 
Păuleţ Petru19. 
Săbăoanu Anton20. 
Solomon M. Ioan21. 
Solomon P. Ioan22. 
Vernica Petru23. 
Vîrgă Damian24. 

Anul VI (19)
Alecu Anton1. 
Antonov Anton2. 
Balint Ioan3. 
Bulai Alois4. 
Chinez Isidor5. 
Ciobănică Andrei6. 
Enăşoaie Ieronim7. 
Farcaş Gheorghe8. 
Fikl Iosif9. 
Iştoc Aurel10. 
Izifovici Ervin11. 
Matei Gottlieb12. 
Mărtişcă Valeriu13. 
Miclăuş Pius14. 
Mihăică Petru15. 
Moraru Anton16. 
Petrişor Aurel17. 
Simon Mihai18. 
Temea Marin19. 

Anul I (33)
Aenăşoaie Veniamin1. 
Arcana Inocenţiu2. 
Blaj Petru3. 
Cîtea Anton4. 
Coşa Anton5. 
Coşa Gheorghe6. 
Encuţ Toma7. 
Gherghelaş Vincenţiu8. 
Grosu Iosif9. 
Hîrja Dominic10. 
Irimia Eugen11. 
Işvanca Alois12. 
Lucaci Emil13. 
Petruţ Francisc14. 
Ţîmpu Valerian15. 
Vochin Vincenţiu16. 
Butnaru Pavel17. 
Cadar Cornel18. 
Cătău Mihai19. 
Cochior Valentin20. 
Comoraşu Iosif21. 
Diac Emil22. 
Dumea Valerian23. 
Farcaş Benone24. 
Fodor Cristinel25. 
Gabor Alexandru26. 
Gheorghieş Isidor27. 
Iojă Neculai28. 
Jicmon Ioan29. 
Miclăuş Gheorghe30. 
Şerban Tarciziu31. 
Pal Maximilian32. 
Ţîmpu Petre33. 

Anul II (17)
Bişog Ioan1. 
Blaj Petru2. 
Chichiriţă Mihai3. 
Coşa Ştefan4. 
Cucuteanu Laurenţiu5. 
Farţade Bernardin6. 
Giurca Giurgi7. 
Husariu Petru8. 
Iacob Ieronim9. 
Luca Fidel10. 
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1983/1984 1984/1985
Mateeş Silvestru11. 
Răchiteanu Iosif12. 
Socaci Ştefan13. 
Solomon Pavel14. 
Tălmăcel Isidor15. 
Ţîmpu Nicolae16. 
Vernica Francisc17. 

Anul IV (34)
Ababei Viorel1. 
Adam Andrei2. 
Antăluţă Pavel3. 
Arcana Alois4. 
Babiaş Ştefan5. 
Blaj Eugen6. 
Blaj Ioan7. 
Catici Gheorghe8. 
Chinez Cristian9. 
Ciobanu Mihai10. 
Ciubotaru Simon11. 
Comoraşu Iosif12. 
Damian Cornel13. 
Dancă Vili14. 
Demeter Iosif15. 
Dorcu Iosif16. 
Enăşcuţ Valerian17. 
Encuţă Pavel18. 
Farcaş Anton19. 
Gherghelucă Iacob20. 
Gherghel Iosif21. 
Ilie Neculae22. 
Imbrişcă Iosif23. 
Kropp Iulian24. 
Lucaci Cristian25. 
Lucaci Eugen26. 
Medveş Marcel27. 
Pal Vincenţiu28. 
Păcurici Ioan29. 
Percă Mihai30. 
Şerban Mihai31. 
Simon Emil32. 
Simon Florentin33. 
Vîrgă Francisc34. 

Anul VI (24)
Antoci Laurenţiu1. 
Biur Cazimir2. 
Blăjuţ Eugen3. 
Budău Eugen4. 
Chelaru Pavel5. 
Ciobanu Ioan6. 
Cobzaru Ioan7. 
Cojocaru Gheorghe8. 
Dumea Emil9. 
Farcaş Lucian10. 
Ghenţa Laurenţiu11. 
Gherghelaş Iosif12. 
Hîrja Alois13. 
Iacovici Isidor14. 
Imbrea Mihai15. 
Lucaci Toma16. 
Lungu Ioan17. 
Matei Andrei18. 
Păuleţ Petru19. 
Săbăoanu Anton20. 
Solomon M. Ioan21. 
Solomon P. Ioan22. 
Vernica Petru23. 
Vîrgă Damian24. 

Anul II (33)
Aenăşoaie Veniamin1. 
Arcana Inocenţiu2. 
Blaj Petru3. 
Cîtea Anton4. 
Coşa Anton5. 
Coşa Gheorghe6. 
Encuţ Toma7. 
Gherghelaş Vincenţiu8. 
Grosu Iosif9. 
Hîrja Dominic10. 
Işvanca Alois11. 
Lucaci Emil12. 
Petruţ Francisc13. 
Ţîmpu Valerian14. 
Vochin Vincenţiu15. 
Butnaru Pavel16. 
Cadar Cornel17. 
Cătău Mihai18. 
Cochior Valentin19. 
Comoraşu Iosif20. 
Diac Emil21. 
Dumea Valerian22. 
Farcaş Benone23. 
Fodor Cristinel24. 
Gabor Alexandru25. 
Gheorghieş Isidor26. 
Iojă Neculai27. 
Jicmon Ioan28. 
Miclăuş Gheorghe29. 
Şerban Tarciziu30. 
Pal Maximilian31. 
Ţîmpu Petre32. 
Căzănel Francisc33. 

Anul III (16)
Bişog Ioan1. 
Blaj Petru2. 
Coşa Ştefan3. 
Cucuteanu Laurenţiu4. 
Farţade Bernardin5. 
Giurca Giurgi6. 
Husariu Petru7. 
Iacob Ieronim8. 
Luca Fidel9. 
Mateeş Silvestru10. 
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1985/1986
Răchiteanu Iosif11. 
Socaci Ştefan12. 
Solomon Pavel13. 
Tălmăcel Isidor14. 
Ţîmpu Nicolae15. 
Vernica Francisc16. 

Anul V (31)
Ababei Viorel1. 
Adam Andrei2. 
Antăluţă Pavel3. 
Arcana Alois4. 
Babiaş Ştefan5. 
Blaj Eugen6. 
Blaj Ioan7. 
Catici Gheorghe8. 
Chinez Cristian9. 
Ciobanu Mihai10. 
Comoraşu Iosif11. 
Damian Cornel12. 
Dancă Vili13. 
Demeter Iosif14. 
Dorcu Iosif15. 
Enăşcuţ Valerian16. 
Enăşel Valentin17. 
Encuţă Pavel18. 
Farcaş Anton19. 
Gherghelucă Iacob20. 
Gherghel Iosif21. 
Ilie Neculae22. 
Imbrişcă Iosif23. 
Kropp Iulian24. 
Lucaci Cristian25. 
Lucaci Eugen26. 
Medveş Marcel27. 
Pal Vincenţiu28. 
Păcurici Ioan29. 
Percă Mihai30. 
Simon Emil31. 

Anul I (10)
Baciu Mihai-Damian1. 
Budău Cazimir2. 
Coşa Eduard3. 
Frunză Iosif-Marian4. 
Husaru Iosif5. 
Jicmon Anton6. 
Lucaci Pavel7. 
Poşta Silvestru8. 
Romila Serafi m9. 
Sescu Petru10. 

Anul III (32)
Aenăşoaie Veniamin1. 
Arcana Inocenţiu2. 
Blaj Petru3. 
Butnaru Pavel4. 
Cadar Cornel5. 
Cătău Mihai6. 
Căzănel Francisc7. 
Cîtea Anton8. 
Cochior Valentin9. 
Coşa Anton10. 
Coşa Gheorghe11. 
Diac Emil12. 
Dumea Valerian13. 
Encuţ Toma14. 
Farcaş Benone15. 
Fodor Cristinel16. 
Gabor Alexandru17. 
Gheorghieş Isidor18. 
Gherghelaş Vincenţiu19. 
Grosu Iosif20. 
Hîrja Dominic21. 
Iojă Neculai22. 
Işvanca Alois23. 
Jicmon Ioan24. 
Lucaci Emil25. 
Miclăuş Gheorghe26. 
Petruţ Francisc27. 
Pal Maximilian28. 
Şerban Tarciziu29. 
Ţîmpu Petre30. 
Ţîmpu Valerian31. 
Vochin Vincenţiu32. 

Anul IV (15)
Bişog Ioan1. 
Blaj Petru2. 
Coşa Ştefan3. 
Cucuteanu Laurenţiu4. 
Farţade Bernardin5. 
Giurca Giurgi6. 
Husariu Petru7. 
Iacob Ieronim8. 
Luca Fidel9. 
Răchiteanu Iosif10. 
Socaci Ştefan11. 
Solomon Pavel12. 
Tălmăcel Isidor13. 
Ţîmpu Nicolae14. 
Vernica Francisc15. 

Anul VI (31)
Ababei Viorel1. 
Adam Andrei2. 
Antăluţă Pavel3. 
Arcana Alois4. 
Babiaş Ştefan5. 
Blaj Eugen6. 
Blaj Ioan7. 
Catici Gheorghe8. 
Chinez Cristian9. 
Ciobanu Mihai10. 
Comoraşu Iosif11. 
Damian Cornel12. 
Dancă Vili13. 
Demeter Iosif14. 
Dorcu Iosif15. 
Enăşcuţ Valerian16. 
Enăşel Valentin17. 
Encuţă Pavel18. 
Farcaş Anton19. 
Gherghelucă Iacob20. 
Gherghel Iosif21. 
Ilie Neculae22. 
Imbrişcă Iosif23. 
Kropp Iulian24. 
Lucaci Cristian25. 
Lucaci Eugen26. 
Medveş Marcel27. 
Pal Vincenţiu28. 
Păcurici Ioan29. 
Percă Mihai30. 
Simon Emil31. 
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1986/1987 1987/1988
Anul I (10)

Antoci Iosif1. 
Balint Petru2. 
Ciceu Ieronim3. 
Demetercă Ionel4. 
Farţade Alois5. 
Fron Inocenţiu6. 
Lupu Ştefan7. 
Roca Anton8. 
Tamaş Iosif9. 
Tancău Ferenţ10. 

Anul II (10)
Baciu Mihai-Damian1. 
Budău Cazimir2. 
Coşa Eduard-Mihai3. 
Frunză Iosif-Marian4. 
Husaru Iosif5. 
Jicmon Anton6. 
Lucaci Pavel7. 
Poşta Silvestru8. 
Romila Serafi m9. 
Sescu Petru10. 

Anul IV (29)
Aenăşoaie Veniamin1. 
Arcana Inocenţiu2. 
Blaj Petru3. 
Butnaru Pavel4. 
Cadar Cornel5. 
Cătău Mihai6. 
Căzănel Francisc7. 
Cîtea Anton8. 
Cochior Valentin9. 
Coşa Anton10. 
Coşa Gheorghe11. 
Diac Emil12. 
Dumea Valerian13. 
Encuţ Toma14. 
Farcaş Benone15. 
Fodor Cristinel16. 
Gabor Alexandru17. 
Gheorghieş Isidor18. 
Gherghelaş Vincenţiu19. 
Grosu Iosif20. 
Hîrja Dominic21. 

Iojă Neculai22. 
Işvanca Alois23. 
Lucaci Emil24. 
Miclăuş Gheorghe25. 
Pal Maximilian26. 
Petruţ Francisc27. 
Şerban Tarciziu28. 
Vochin Vincenţiu29. 

Anul V (15)
Bişog Ioan1. 
Blaj Petru2. 
Coşa Ştefan3. 
Cucuteanu Laurenţiu4. 
Farţade Bernardin5. 
Giurca Giurgi6. 
Husariu Petru7. 
Iacob Ieronim8. 
Luca Fidel9. 
Răchiteanu Iosif10. 
Socaci Ştefan11. 
Solomon Pavel12. 
Tălmăcel Isidor13. 
Ţîmpu Nicolae14. 
Vernica Francisc15. 

Anul I (9)
Balint Alois1. 
Bulai Daniel2. 
Dancă Mihai3. 
Iştoc Mihai4. 
Mărtinaş Mihai5. 
Matei Robert6. 
Pascaru Iulian7. 
Patraşcu Mihai8. 
Ţîmpu Eugen9. 

Anul II (11)
Antoci Iosif1. 
Balint Petru2. 
Ciceu Ieronim3. 
Demetercă Ionel4. 
Farţade Alois5. 
Fron Inocenţiu6. 
Lucaci Pavel7. 
Lupu Ştefan8. 
Roca Anton9. 
Tamaş Iosif10. 
Tancău Ferenţ11. 

Anul III (9)
Baciu Mihai-Damian1. 
Budău Cazimir2. 
Coşa Eduard-Mihai3. 
Frunză Iosif-Marian4. 
Husaru Iosif5. 
Jicmon Anton6. 
Poşta Silvestru7. 
Romila Serafi m8. 
Sescu Petru9. 

Anul V (30)
Aenăşoaie Veniamin1. 
Arcana Inocenţiu2. 
Blaj Petru3. 
Butnaru Pavel4. 
Cadar Cornel5. 
Cătău Mihai6. 
Căzănel Francisc7. 
Cîtea Anton8. 
Cochior Valentin9. 
Coşa Anton10. 
Coşa Gheorghe11. 
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1988/1989
Diac Emil12. 
Dumea Valerian13. 
Encuţ Toma14. 
Farcaş Benone15. 
Fodor Cristinel16. 
Gabor Alexandru17. 
Gheorghieş Isidor18. 
Grosu Iosif19. 
Hîrja Dominic20. 
Iojă Neculai21. 
Işvanca Alois22. 
Jicmon Ioan23. 
Lucaci Emil24. 
Miclăuş Gheorghe25. 
Pal Maximilian26. 
Petruţ Francisc27. 
Şerban Tarciziu28. 
Ţîmpu Petre29. 
Vochin Vincenţiu30. 

Anul VI (14)
Bişog Ioan1. 
Blaj Petru2. 
Coşa Ştefan3. 
Cucuteanu Laurenţiu4. 
Farţade Bernardin5. 
Giurca Giurgi6. 
Husariu Petru7. 
Iacob Ieronim8. 
Răchiteanu Iosif9. 
Socaci Ştefan10. 
Solomon Pavel11. 
Tălmăcel Isidor12. 
Ţîmpu Nicolae13. 
Vernica Francisc14. 

Anul I (12)
Antili Iosif1. 
Berea Corneliu2. 
Ciobanu Adrian3. 
Ciobanu Leonard4. 
Ciuraru Eugen5. 
Gherghel Claudiu6. 
Lenghen Anton7. 
Lucaci Benone8. 
Matieş Francisc9. 
Rotaru Marcelin10. 
Soare Dominic11. 
Spătaru Damian12. 

Anul II (9)
Balint Alois1. 
Bulai Daniel2. 
Dancă Mihai3. 
Iştoc Mihai4. 
Mărtinaş Mihai5. 
Matei Robert6. 
Pascaru Iulian7. 
Patraşcu Mihai8. 
Ţîmpu Eugen9. 

Anul III (10)
Antoci Iosif1. 
Balint Petru2. 
Ciceu Ieronim3. 
Demetercă Ionel4. 
Farţade Alois5. 
Fron Inocenţiu6. 
Lupu Ştefan7. 
Roca Anton8. 
Tamaş Iosif9. 
Tancău Ferenţ10. 

Anul IV (10)
Baciu Mihai-Damian1. 
Budău Cazimir2. 
Coşa Eduard-Mihai3. 
Frunză Iosif-Marian4. 
Husaru Iosif5. 
Jicmon Anton6. 
Jicmon Ioan7. 
Poşta Silvestru8. 
Romila Serafi m9. 
Sescu Petru10. 

Anul VI (26)
Aenăşoaie Veniamin1. 
Arcana Inocenţiu2. 
Butnaru Pavel3. 
Cadar Cornel4. 
Cătău Mihai5. 
Căzănel Francisc6. 
Cîtea Anton7. 
Cochior Valentin8. 
Coşa Anton9. 
Coşa Gheorghe10. 
Diac Emil11. 
Dumea Valerian12. 
Encuţ Toma13. 
Farcaş Benone14. 
Fodor Cristinel15. 
Gabor Alexandru16. 
Gheorghieş Isidor17. 
Grosu Iosif18. 
Hîrja Dominic19. 
Iojă Neculai20. 
Işvanca Alois21. 
Lucaci Emil22. 
Miclăuş Gheorghe23. 
Petruţ Francisc24. 
Şerban Tarciziu25. 
Vochin Vincenţiu26. 
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1989/1990 1990/1991
Anul I (12)

Antoci Cristinel1. 
Ciobanu Vasile2. 
Codrea Adrian3. 
Condac Egidiu4. 
Gîrleanu Iosif5. 
Horvat Mihai6. 
Iştoc Claudiu7. 
Marţiu Paul8. 
Păuleţ Lucian9. 
Popa Eduard-Celius10. 
Sandu Ilie11. 
Stote Neculai12. 

Anul II (11)
Antili Iosif1. 
Berea Corneliu2. 
Ciobanu Adrian3. 
Ciobanu Leonard4. 
Gherghel Claudiu5. 
Lenghen Anton6. 
Lucaci Benone7. 
Matieş Francisc8. 
Rotaru Marcelin9. 
Soare Dominic10. 
Spătaru Damian11. 

Anul III (8)
Balint Alois1. 
Bulai Daniel2. 
Iştoc Mihai3. 
Mărtinaş Mihai4. 
Matei Robert5. 
Pascaru Iulian6. 
Patraşcu Mihai7. 
Ţîmpu Eugen8. 

Anul IV (9)
Antoci Iosif1. 
Balint Petru2. 
Ciceu Ieronim3. 
Demetercă Ionel4. 
Farţade Alois5. 
Fron Inocenţiu6. 
Lupu Ştefan7. 
Roca Anton8. 
Tancău Ferenţ9. 

Anul V (8)
Baciu Mihai-Damian1. 
Boboruţă Adrian2. 
Budău Cazimir3. 
Coşa Eduard-Mihai4. 
Frunză Iosif-Marian5. 
Jicmon Anton6. 
Romila Serafi m7. 
Sescu Petru8. 

Anul I (24)
Bărbuţ Claudiu1. 
Bejenaru Florin2. 
Benchea Augustin3. 
Benedic Francisc4. 
Budău Paul5. 
Burlacu Vincenţiu6. 
Butnăraşu Ludovic7. 
Chelaru Petru8. 
Ciuraru Eugen9. 
Cozma Eusebiu10. 
Dancă Adrian11. 
Dămătăr Iosif12. 
Diac Anton13. 
Diac Daniel14. 
Dumitru Mihai15. 
Farcaş Nicolae16. 
Florean Adrian17. 
Iavorschi Gilbert18. 
Măriuţ Eduard19. 
Pojum Ionel20. 
Şandor Leopold21. 
Roca Mihai22. 
Toma Paul Adrian23. 
Ungureanu Augustin24. 

Anul II (11)
Antoci Cristinel1. 
Ciobanu Vasile2. 
Condac Egidiu3. 
Gîrleanu Iosif4. 
Horvat Mihai5. 
Iştoc Claudiu6. 
Marţiu Paul7. 
Păuleţ Lucian8. 
Popa Eduard-Celius9. 
Sandu Ilie10. 
Stote Neculai11. 
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1991/1992
Anul III (11)

Antili Iosif1. 
Berea Corneliu2. 
Ciobanu Adrian3. 
Ciobanu Leonard4. 
Gherghel Claudiu5. 
Lenghen Anton6. 
Lucaci Benone7. 
Matieş Francisc8. 
Rotaru Marcelin9. 
Soare Dominic10. 
Spătaru Damian11. 

Anul IV (8)
Balint Alois1. 
Bulai Daniel2. 
Iştoc Mihai3. 
Mărtinaş Mihai4. 
Matei Robert5. 
Pascaru Iulian6. 
Patraşcu Mihai7. 
Ţîmpu Eugen8. 

Anul V (7)
Antoci Iosif1. 
Balint Petru2. 
Ciceu Ieronim3. 
Farţade Alois4. 
Lupu Ştefan5. 
Roca Anton6. 
Tancău Ferenţ7. 

Anul VI (9)
Baciu Mihai-Damian1. 
Boboruţă Adrian2. 
Budău Cazimir3. 
Coşa Eduard-Mihai4. 
Frunză Iosif-Marian5. 
Jicmon Anton6. 
Jicmon Ioan7. 
Romila Serafi m8. 
Sescu Petru9. 

Anul I (40)
Arieşan Grigore1. 
Arieşan Ioan Ilarie2. 
Benchea Celestin3. 
Bîrsan Marius-Ioan-Matei4. 
Bereş Claudiu5. 
Blaj Marcel6. 
Bolog Gheorghe7. 
Căliman Marcelin8. 
Ciceu Valentin9. 
Cobzariu Anton10. 
Diac Georgel11. 
Ghitiu Daniel12. 
Măriuţ Fabian13. 
Mărtinaş Iosif14. 
Mihăeş Iosif15. 
Nechifor Ioan16. 
Tiba Iosif17. 
Ungureanu Francisc18. 
Alecu Iulian19. 
Arcana Adrian20. 
Bogliş Gabriel21. 
Budău Iulian22. 
Budău Roşu-Iosif23. 
Cucharec Stanislau-Ioan24. 
Diac Cristian25. 
Divile Anton26. 
Farţade Carmil27. 
Fechetă Virgil28. 
Grosu Venceslau29. 
Lucaci Cornel30. 
Marţiu Daniel31. 
Moraru Emil32. 
Netedu Leonard33. 
Pal Romeo34. 
Pătrăşcan Robert-Eugen35. 
Petrescu Antoniu36. 
Roca Valerian37. 
Roşu Ionel38. 
Sescu Gabriel39. 
Vacaru Cristian40. 

Anul II (22)
Bărbuţ Claudiu1. 
Bejenaru Florin2. 
Benchea Augustin3. 
Budău Paul4. 
Burlacu Vincenţiu5. 

Butnăraşu Ludovic6. 
Chelaru Petru7. 
Ciuraru Eugen8. 
Cozma Eusebiu9. 
Dancă Adrian10. 
Dămătăr Iosif11. 
Diac Anton12. 
Diac Daniel13. 
Dumitru Mihai14. 
Farcaş Nicolae15. 
Florean Adrian16. 
Iavorschi Gilbert17. 
Măriuţ Eduard18. 
Pojum Ionel19. 
Roca Mihai20. 
Şandor Leopold21. 
Toma Paul Adrian22. 

Anul III (12)
Antoci Cristinel1. 
Ciobanu Vasile2. 
Condac Egidiu3. 
Gîrleanu Iosif4. 
Horvat Mihai5. 
Iştoc Claudiu6. 
Jaeger Martin7. 
Marţiu Paul8. 
Păuleţ Lucian9. 
Popa Eduard-Celius10. 
Sandu Ilie11. 
Stote Neculai12. 

Anul V (8)
Balint Alois1. 
Bulai Daniel2. 
Iştoc Mihai3. 
Mărtinaş Mihai4. 
Matei Robert5. 
Pascaru Iulian6. 
Patraşcu Mihai7. 
Ţîmpu Eugen8. 

Anul VI (6)
Antoci Iosif1. 
Balint Petru2. 
Ciceu Ieronim3. 
Farţade Alois4. 
Lupu Ştefan5. 
Tancău Ferenţ6. 
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1992/1993
Anul I (35)

Ambăruşi Ieronim1. 
Antăluţe Marius2. 
Balint Vasile3. 
Bălăşcuţi Liviu-Vasile4. 
Bordeianu Marcelin5. 
Brandiu Sorin6. 
Budău Mihai7. 
Buhalea Florin8. 
Cheşcheş Andrei9. 
Chifan Daniel10. 
Coşa Francisc11. 
Diac Leonard12. 
Dîscă Petru13. 
Fărăoanu Iulian14. 
Farcaş Cristian15. 
Gaşpal Cristian16. 
Ghercă Flavian17. 
Ghiurca Vincenţiu18. 
Iştoc Adrian19. 
Lucaci Dominic20. 
Lungu Felix21. 
Mărtinaş Daniel22. 
Mititelu Maricel-Irimia23. 
Mîrţ Iosif-Marius24. 
Mîrţ Isidor25. 
Moraru Alois26. 
Osoloş Victor27. 
Pătrăşcan Iosif28. 
Petre Antica Felician29. 
Popa Gabriel Daniel30. 
Rediu Marcelin31. 
Spătaru Florin32. 
Stoica Adrian33. 
Vizitiu Lucian34. 
Ciocean Radu Călin35. 

Anul II (37)
Alecu Iulian1. 
Arcana Adrian2. 
Arieşan Grigore3. 
Arieşan Ioan Ilarie4. 
Bîrsan Marius-Ioan-Matei5. 
Benchea Celestin6. 
Bereş Claudiu7. 
Blaj Marcel8. 

Bogliş Gabriel9. 
Bolog Gheorghe10. 
Budău Roşu-Iosif11. 
Budău Iulian12. 
Căliman Marcelin13. 
Ciceu Valentin14. 
Cobzariu Anton15. 
Cucharec Stanislau-Ioan16. 
Diac Cristian17. 
Diac Georgel18. 
Divile Anton19. 
Farţade Carmil20. 
Ghitiu Daniel21. 
Grosu Venceslau22. 
Marţiu Daniel23. 
Măriuţ Fabian24. 
Mărtinaş Iosif25. 
Mihăeş Iosif26. 
Moraru Emil27. 
Nechifor Ioan28. 
Netedu Leonard29. 
Pal Romeo30. 
Pătrăşcan Robert-Eugen31. 
Roca Valerian32. 
Roşu Ionel33. 
Sescu Gabriel34. 
Tiba Iosif35. 
Ungureanu Francisc36. 
Vacaru Cristian37. 

Anul III (21)
Bărbuţ Claudiu1. 
Bejenaru Florin2. 
Benchea Augustin3. 
Budău Paul4. 
Burlacu Vincenţiu5. 
Butnăraşu Ludovic6. 
Chelaru Petru7. 
Ciuraru Eugen8. 
Cozma Eusebiu9. 
Dancă Adrian10. 
Dămătăr Iosif11. 
Diac Anton12. 
Diac Daniel13. 
Dumitru Mihai14. 
Farcaş Nicolae15. 

Florean Adrian16. 
Iavorschi Gilbert17. 
Pojum Ionel18. 
Roca Mihai19. 
Şandor Leopold20. 
Toma Paul Adrian21. 
Anul IV (11)22. 
Antoci Cristinel23. 
Ciobanu Vasile24. 
Condac Egidiu25. 
Gîrleanu Iosif26. 
Horvat Mihai27. 
Iştoc Claudiu28. 
Jaeger Martin29. 
Marţiu Paul30. 
Păuleţ Lucian31. 
Popa Eduard-Celius32. 
Stote Neculai33. 

Anul V (10)
Antili Iosif1. 
Berea Corneliu2. 
Ciobanu Adrian3. 
Gherghel Claudiu4. 
Lenghen Anton5. 
Lucaci Benone6. 
Matieş Francisc7. 
Rotaru Marcelin8. 
Soare Dominic9. 
Spătaru Damian10. 

Anul VI (8)
Balint Alois1. 
Bulai Daniel2. 
Iştoc Mihai3. 
Mărtinaş Mihai4. 
Matei Robert5. 
Pascaru Iulian6. 
Patraşcu Mihai7. 
Ţîmpu Eugen8. 
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1993/1994
Anul I (34)

Abalintoaiei Daniel1. 
Anton Eugen2. 
Benchea Romeo3. 
Bereş Sorin4. 
Beşleagă Petru5. 
Bogdan Adrian6. 
Bordeianu Claudiu7. 
Bujor Mihai8. 
Bulai Valentin9. 
Cimpu Daniel10. 
Clujeanu Tiberiu11. 
Cobzaru Cristian12. 
Cobzaru Daniel13. 
Cojan Claudiu14. 
Cojocaru Petru15. 
Diac Mihai16. 
Doboş Fabian17. 
Duma Carmil18. 
Enache Octavian19. 
Farcaş Romeo20. 
Farcaş Gabriel21. 
Fodor Francisc22. 
Gălăţanu Cristian23. 
Gaşpal Robert24. 
Iştoc Adrian25. 
Lungu Mihai-Dănuţ26. 
Pană Vasilică27. 
Pârţac Vincenţiu28. 
Pop Dumitru29. 
Răchiteanu Petru-Bogdan30. 
Riba Ioan31. 
Simon Lucian32. 
Stolnicu Iacob33. 
Tiba Felician34. 

Anul II (27)
Ambăruşi Ieronim1. 
Antăluţe Marius2. 
Bălăşcuţi Liviu-Vasile3. 
Bordeianu Marcelin4. 
Brandiu Sorin5. 
Budău Mihai6. 
Buhalea Florin7. 
Cheşcheş Andrei8. 
Ciocean Radu Călin9. 
Coşa Francisc10. 

Diac Leonard11. 
Fărăoanu Iulian12. 
Farcaş Cristian13. 
Gaşpal Cristian14. 
Ghiurca Vincenţiu15. 
Mărtinaş Daniel16. 
Mititelu Maricel-Irimia17. 
Mîrţ Iosif-Marius18. 
Mîrţ Isidor19. 
Moraru Alois20. 
Osoloş Victor21. 
Pătrăşcan Iosif22. 
Petre Antica Felician23. 
Popa Gabriel Daniel24. 
Rediu Marcelin25. 
Spătaru Florin26. 
Stoica Adrian27. 

Anul III (28)
Alecu Iulian1. 
Arcana Adrian2. 
Benchea Celestin3. 
Bereş Claudiu4. 
Blaj Marcel5. 
Bogliş Gabriel6. 
Budău Iosif7. 
Ciceu Valentin8. 
Cobzariu Anton9. 
Cucharec Stanislau-Ioan10. 
Diac Cristian11. 
Diac Georgel12. 
Divile Anton13. 
Farţade Carmil14. 
Ghitiu Daniel15. 
Grosu Venceslau16. 
Măriuţ Fabian17. 
Mărtinaş Iosif18. 
Mihăeş Iosif19. 
Moraru Emil20. 
Netedu Leonard21. 
Pal Romeo22. 
Pătrăşcan Robert-Eugen23. 
Roşu Ionel24. 
Sescu Gabriel25. 
Tiba Iosif26. 
Ungureanu Francisc27. 
Vacaru Cristian28. 

Anul IV (19)
Bărbuţ Claudiu1. 
Bejenaru Florin2. 
Benchea Augustin3. 
Budău Paul4. 
Burlacu Vincenţiu5. 
Butnăraşu Ludovic6. 
Chelaru Petru7. 
Ciuraru Eugen8. 
Cozma Eusebiu9. 
Dancă Adrian10. 
Dămătăr Iosif11. 
Diac Daniel12. 
Dumitru Mihai13. 
Farcaş Nicolae14. 
Florean Adrian15. 
Iavorschi Gilbert16. 
Pojum Ionel17. 
Karda Adolf18. 
Roca Mihai19. 

Anul V (11)
Antoci Cristinel1. 
Ciobanu Vasile2. 
Condac Egidiu3. 
Gîrleanu Iosif4. 
Horvat Mihai5. 
Iştoc Claudiu6. 
Jaeger Martin7. 
Kallo Tibor8. 
Păuleţ Lucian9. 
Popa Eduard-Celius10. 
Stote Neculai11. 

Anul VI (9)
Antili Iosif1. 
Berea Corneliu2. 
Ciobanu Adrian3. 
Gherghel Claudiu4. 
Lenghen Anton5. 
Lucaci Benone6. 
Matieş Francisc7. 
Rotaru Marcelin8. 
Soare Dominic9. 
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1994/1995
Anul I (28)

Albert Alfons-Cristian1. 
Ambăruş Benoni2. 
Bălan Silvestru-Robert3. 
Bejan Ciprian4. 
Bişoc Daniel5. 
Blaj Ioan6. 
Bortoş Iosif7. 
Bucur Gabriel8. 
Budulai Gabriel9. 
Cata Gabriel10. 
Ciobancă Cristian11. 
Cocianga Andrei12. 
Dăscălaşu Andrei13. 
Dîscă-Lucaci Celestin14. 
Demetercă Iosif15. 
Doboş Cristinel16. 
Diumea Corneliu-Aurelian17. 
Enăşoaie Marian18. 
Fărcăşel Francisc19. 
Ghiurcă Ciprian20. 
Giurgi Eduard21. 
Lenghen Dorel22. 
Lucaci Eduard23. 
Lucaci Iosif24. 
Moraru Maricel25. 
Noghiu Bernard26. 
Pătrăşcan Iosif27. 
Ţurcanu Liviu-Marius28. 

Anul II (33)
Abalintoaiei Daniel1. 
Anton Eugen2. 
Benchea Romeo3. 
Bereş Sorin4. 
Beşleagă Petru5. 
Bogdan Adrian6. 
Bordeianu Claudiu7. 
Bujor Mihai8. 
Bulai Valentin9. 
Cimpu Daniel10. 
Cobzaru Cristian11. 
Cobzaru Daniel12. 
Cojan Claudiu13. 
Cojocaru Petru14. 
Diac Mihai15. 
Doboş Fabian16. 

Duma Carmil17. 
Enache Octavian18. 
Farcaş Romeo19. 
Farcaş Gabriel20. 
Fodor Francisc21. 
Gălăţanu Cristian22. 
Gaşpal Robert23. 
Iştoc Adrian24. 
Lungu Mihai-Dănuţ25. 
Pană Vasilică26. 
Pârţac Vincenţiu27. 
Pop Dumitru28. 
Răchiteanu Petru-Bogdan29. 
Riba Ioan30. 
Simon Lucian31. 
Stolnicu Iacob32. 
Tiba Felician33. 

Anul III (23)
Ambăruşi Ieronim1. 
Antăluţe Marius2. 
Bălăşcuţi Liviu-Vasile3. 
Brandiu Sorin4. 
Budău Mihai5. 
Buhalea Florin6. 
Ciocean Radu Călin7. 
Coşa Francisc8. 
Diac Leonard9. 
Fărăoanu Iulian10. 
Farcaş Cristian11. 
Gaşpal Cristian12. 
Mărtinaş Daniel13. 
Mititelu Maricel-Irimia14. 
Mîrţ Iosif-Marius15. 
Mîrţ Isidor16. 
Moraru Alois17. 
Osoloş Victor18. 
Petre Antica Felician19. 
Popa Gabriel Daniel20. 
Rediu Marcelin21. 
Spătariu Florin22. 
Stoica Adrian23. 

Anul IV (21)
Alecu Iulian1. 
Benchea Celestin2. 
Bereş Claudiu3. 
Blaj Marcel4. 

Bogliş Gabriel5. 
Budău Iosif6. 
Ciceu Valentin7. 
Cobzariu Anton8. 
Cucharec Stanislau-Ioan9. 
Diac Cristian10. 
Diac Georgel11. 
Farţade Carmil12. 
Ghitiu Daniel13. 
Măriuţ Fabian14. 
Mărtinaş Iosif15. 
Mihăeş Iosif16. 
Moraru Emil17. 
Pal Romeo18. 
Roşu Ionel19. 
Ungureanu Francisc20. 
Vacaru Cristian21. 

Anul V (18)
Bărbuţ Claudiu1. 
Bejenaru Florin2. 
Benchea Augustin3. 
Budău Paul4. 
Burlacu Vincenţiu5. 
Butnăraşu Ludovic6. 
Chelaru Petru7. 
Ciuraru Eugen8. 
Cozma Eusebiu9. 
Dancă Adrian10. 
Dămătăr Iosif11. 
Diac Daniel12. 
Dumitru Mihai13. 
Farcaş Nicolae14. 
Florean Adrian15. 
Iavorschi Gilbert16. 
Pojum Ionel17. 
Roca Mihai18. 

Anul VI (10)
Antoci Cristinel1. 
Ciobanu Vasile2. 
Condac Egidiu3. 
Gîrleanu Iosif4. 
Horvat Mihai5. 
Iştoc Claudiu6. 
Păuleţ Lucian7. 
Popa Eduard-Celius8. 
Spătaru Damian9. 
Stote Neculai10. 
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1995/1996
Anul I (33)

Antici Cristian1. 
Benchea Cornel-Adrian2. 
Bilboc Sebastian3. 
Bodgan Cristian4. 
Bucevschi Mar.-Stanislau5. 
Burcă Adrian6. 
Cimpoieşu Vas.-Gabriel7. 
Ciobanu Leon.-Gabriel8. 
Creţu Florin9. 
Diac Sorin10. 
Doboş Francisc11. 
Dumitru Emanuel12. 
Farcaş Cristinel13. 
Frunză Petrică14. 
Gherghel Sebastian15. 
Gherghelucă Adrian16. 
Grosu Marius17. 
Herciu Bogdan18. 
Herciu Iulian19. 
Huţanu Ştefan-Iosif20. 
Iacob Iosif21. 
Ianuş Iulian-Valerian22. 
Iştoc Marius23. 
Ivan George24. 
Lucaci Anton25. 
Lucaci Cristian26. 
Mărtinaş Bogdan27. 
Mîrţ Marius28. 
Roca Ernest-Ilarion29. 
Soare Eduard30. 
Şipoş Fănică31. 
Strejac Ionuţ32. 
Tancău Ioan33. 

Anul II (28)
Albert Alfons-Cristian1. 
Ambăruş Benoni2. 
Bălan Silvestru-Robert3. 
Bejan Ciprian4. 
Bişoc Daniel5. 
Blaj Ioan6. 
Bortoş Iosif7. 
Bucur Gabriel8. 
Budulai Gabriel9. 
Cata Gabriel10. 
Ciobancă Cristian11. 

Cocianga Andrei12. 
Dăscălaşu Andrei13. 
Dîscă-Lucaci Celestin14. 
Demetercă Iosif15. 
Doboş Cristinel16. 
Diumea Corn.-Aurelian17. 
Enăşoaie Marian18. 
Fărcăşel Francisc19. 
Ghiurcă Ciprian20. 
Giurgi Eduard21. 
Lenghen Dorel22. 
Lucaci Eduard23. 
Lucaci Iosif24. 
Moraru Maricel25. 
Noghiu Bernard26. 
Pătrăşcan Iosif27. 
Ţurcanu Liviu-Marius28. 

Anul III (32)
Abalintoaiei Daniel1. 
Anton Eugen2. 
Benchea Romeo3. 
Bereş Sorin4. 
Beşleagă Petru5. 
Bogdan Adrian6. 
Bordeianu Claudiu7. 
Bujor Mihai8. 
Bulai Valentin9. 
Cimpu Daniel10. 
Cobzaru Daniel11. 
Cojan Claudiu12. 
Cojocaru Petru13. 
Diac Mihai14. 
Doboş Fabian15. 
Duma Carmil16. 
Enache Octavian17. 
Farcaş Gabriel18. 
Farcaş Romeo19. 
Fodor Francisc20. 
Gălăţanu Cristian21. 
Gaşpal Robert22. 
Iştoc Adrian23. 
Lungu Mihai-Dănuţ24. 
Mititelu Maricel-Irinel25. 
Pană Vasilică26. 
Pârţac Vincenţiu27. 
Răchiteanu Petru-Bogdan28. 

Riba Ioan29. 
Simon Lucian30. 
Stolnicu Iacob31. 
Tiba Felician32. 

Anul IV (22)
Ambăruşi Ieronim1. 
Antăluţe Marius2. 
Bălăşcuţi Liviu-Vasile3. 
Brandiu Sorin4. 
Budău Mihai5. 
Buhalea Florin6. 
Ciocean Radu Călin7. 
Coşa Francisc8. 
Diac Leonard9. 
Fărăoanu Iulian10. 
Farcaş Cristian11. 
Gaşpal Cristian12. 
Mărtinaş Daniel13. 
Mîrţ Iosif-Marius14. 
Mîrţ Isidor15. 
Moraru Alois16. 
Osoloş Victor17. 
Petre Antica Felician18. 
Popa Gabriel Daniel19. 
Rediu Marcelin20. 
Spătariu Florin21. 
Stoica Adrian22. 

Anul V (17)
Alecu Iulian1. 
Bereş Claudiu2. 
Blaj Marcel3. 
Ciceu Valentin4. 
Cobzariu Anton5. 
Cucharec Stanislau-Ioan6. 
Diac Cristian7. 
Farţade Carmil8. 
Ghitiu Daniel9. 
Măriuţ Fabian10. 
Mărtinaş Iosif11. 
Mihăeş Iosif12. 
Moraru Emil13. 
Pal Romeo14. 
Roşu Ionel15. 
Ungureanu Francisc16. 
Vacaru Cristian17. 
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1996/1997
Anul VI (17)

Bărbuţ Claudiu1. 
Bejenaru Florin2. 
Benchea Augustin3. 
Budău Paul4. 
Burlacu Vincenţiu5. 
Butnăraşu Ludovic6. 
Chelaru Petru7. 
Ciuraru Eugen8. 
Cozma Eusebiu9. 
Dancă Adrian10. 
Dămătăr Iosif11. 
Diac Daniel12. 
Dumitru Mihai13. 
Farcaş Nicolae14. 
Iavorschi Gilbert15. 
Pojum Ionel16. 
Roca Mihai17. 

Anul I (58)
Aenoaei Valentin1. 
Bitiuşcă Marius2. 
Blaj Bartolomeu3. 
Bora Daniel4. 
Butnariu Petrică-Iosif5. 
Carteş Claudiu-Cătălin6. 
Catană Ionel-Bogdan7. 
Cântaciu Toni-Mihăiţă8. 
Chelaru Marcelin9. 
Chili Adrian10. 
Cobzaru Mihai11. 
Cuffner Albert12. 
Dascălu Claudiu13. 
Diurcă Eugen14. 
Farcaş Eduard15. 
Farcaş Mihail-Daniel16. 
Florean Dragoş17. 
Ghercă Daniel18. 
Ignat Cristian19. 
Ilie Vasile20. 
Lucaci Anton21. 
Mateiaş Eugen22. 
Medveş Daniel-Ionel23. 
Mihoc Iosif-Liviu24. 
Moroş Fănică25. 
Olteanu Nicolae26. 
Petre Ciprian27. 
Roca Ciprian28. 
Roca Felix29. 
Ureche Vasile30. 
Vizitiu Daniel31. 
Anghel Mihai-Cristian32. 
Antal Sergiu33. 
Antici Petru34. 
Antonică Petru35. 
Barticel Ciprian C-tin36. 
Bogatu Adrian37. 
Bârsan Adrian38. 
Buga Cristian39. 
Canceal Robert40. 
Ceobanu Iulian41. 
Domocoş Gabriel42. 
Farcaş Florin43. 
Gaşpal Marian44. 
Gârghe Augustin45. 
Ghercă Daniel46. 

Ceobanu Iulian47. 
Domocoş Gabriel48. 
Farcaş Florin49. 
Gaşpal Marian50. 
Gârghe Augustin51. 
Ghercă Daniel52. 
Giurgea Lucian53. 
Jitaru Iulian54. 
Lungeanu Marcel55. 
Moize Florin56. 
Moroş Gabriel57. 
Paliştan Ioan58. 
Puşcaşu Augustin59. 
Rediu Marian60. 
Reti Marius61. 
Stegaru Gabriel-Claudiu62. 
Tancău Iulian63. 
Ţăranu Costel64. 

Anul II (31)
Antici Cristian1. 
Benchea Cornel-Adrian2. 
Bilboc Sebastian3. 
Bodgan Cristian4. 
Bucevschi Mar.-Stanislau5. 
Burcă Adrian6. 
Cimpoieşu Vas.-Gabriel7. 
Ciobanu Leon.-Gabriel8. 
Creţu Florin9. 
Diac Sorin10. 
Doboş Francisc11. 
Dumitru Emanuel12. 
Farcaş Cristinel13. 
Gherghel Sebastian14. 
Gherghelucă Adrian15. 
Grosu Marius16. 
Herciu Bogdan17. 
Herciu Iulian18. 
Iacob Iosif19. 
Ianuş Iulian-Valerian20. 
Iştoc Marius21. 
Ivan George22. 
Lucaci Anton23. 
Lucaci Cristian24. 
Mărtinaş Bogdan25. 
Mîrţ Marius26. 
Roca Ernest-Ilarion27. 
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1996/1997
Soare Eduard28. 
Şipoş Fănică29. 
Strejac Ionuţ30. 
Tancău Ioan31. 

Anul III (24)
Albert Alfons-Cristian1. 
Ambăruş Benoni2. 
Bălan Silvestru-Robert3. 
Bejan Ciprian4. 
Bişoc Daniel5. 
Blaj Ioan6. 
Budulai Gabriel7. 
Cata Gabriel8. 
Ciobancă Cristian9. 
Cocianga Andrei10. 
Dăscălaşu Andrei11. 
Dîscă-Lucaci Celestin12. 
Demetercă Iosif13. 
Doboş Cristinel14. 
Diumea Corn.-Aurelian15. 
Enăşoaie Marian16. 
Fărcăşel Francisc17. 
Ghiurcă Ciprian18. 
Giurgi Eduard19. 
Lenghen Dorel20. 
Lucaci Eduard21. 
Lucaci Iosif22. 
Moraru Maricel23. 
Noghiu Bernard24. 

Anul IV (28)
Abalintoaiei Daniel1. 
Anton Eugen2. 
Bereş Sorin3. 
Beşleagă Petru4. 
Bogdan Adrian5. 
Bordeianu Claudiu6. 
Bujor Mihai7. 
Bulai Valentin8. 
Cimpu Daniel9. 
Cobzaru Daniel10. 
Cojan Claudiu11. 
Cojocaru Petru12. 
Diac Mihai13. 
Doboş Fabian14. 
Duma Carmil15. 

Enache Octavian16. 
Farcaş Gabriel17. 
Gălăţanu Cristian18. 
Gaşpal Robert19. 
Iştoc Adrian20. 
Mititelu Maricel-Irinel21. 
Pană Vasilică22. 
Pârţac Vincenţiu23. 
Răchiteanu Petru-Bogdan24. 
Riba Ioan25. 
Simon Lucian26. 
Stolnicu Iacob27. 
Tiba Felician28. 

Anul V (23)
Ambăruşi Ieronim1. 
Antăluţe Marius2. 
Bălăşcuţi Liviu-Vasile3. 
Brandiu Sorin4. 
Budău Mihai5. 
Buhalea Florin6. 
Ciocean Radu Călin7. 
Coşa Francisc8. 
Diac Leonard9. 
Fărăoanu Iulian10. 
Farcaş Cristian11. 
Gaşpal Cristian12. 
Mărtinaş Daniel13. 
Mihăeş Iosif14. 
Mîrţ Iosif-Marius15. 
Mîrţ Isidor16. 
Moraru Alois17. 
Osoloş Victor18. 
Petre Antica Felician19. 
Popa Gabriel Daniel20. 
Rediu Marcelin21. 
Spătariu Florin22. 
Stoica Adrian23. 

Anul VI (16)
Alecu Iulian1. 
Bereş Claudiu2. 
Blaj Marcel3. 
Ciceu Valentin4. 
Cobzariu Anton5. 
Cucharec Stanislau-Ioan6. 
Diac Cristian7. 

Farţade Carmil8. 
Ghitiu Daniel9. 
Măriuţ Fabian10. 
Mărtinaş Iosif11. 
Moraru Emil12. 
Pal Romeo13. 
Roşu Ionel14. 
Ungureanu Francisc15. 
Vacaru Cristian16. 
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1997/1998
Anul I (37)

Alecu Cristinel1. 
Alecu Marius2. 
Apostolache Adrian3. 
Bitiuşcă Mihai-Daniel4. 
Blaj Mihăiţă5. 
Boroş Petrică6. 
Butnaru Paul7. 
Cadar Augustin8. 
Canceal Robert9. 
Calara Eusebiu10. 
Chenciu Eduard11. 
Cimpoeşu Rafael12. 
Ciobanu Cătălin-Jenel13. 
Constantin Claudiu14. 
Costache Gabriel15. 
Cozma Cătălin16. 
Dascălu Marian17. 
Despa Răzvan18. 
Gal Paul19. 
Gheţa Irinel-Cătălin20. 
Iacob Iosif21. 
Ianuş Gabriel-Claudiu22. 
Ignat Laurenţiu23. 
Iordache Daniel24. 
Leca Silviu-Alexandru25. 
Lucaci Emanuel26. 
Lucaciu Sebastian27. 
Mihoc Liviu28. 
Moise Carol29. 
Mihăluţe Petrică30. 
Pricope Vasile31. 
Rediu Cătălin32. 
Simon Petru-Cătălin33. 
Şubiac Iosif-Marian34. 
Tancău Iulian35. 
Toth Richard-Vasilică36. 
Zelionca Alfons Eugen37. 

Anul II (49)
Aenoaei Valentin1. 
Blaj Bartolomeu2. 
Butnariu Petrică-Iosif3. 
Carteş Claudiu-Cătălin4. 
Catană Ionel-Bogdan5. 
Cântaciu Toni-Mihăiţă6. 
Chelaru Marcelin7. 

Chili Adrian8. 
Cobzaru Mihai9. 
Cuffner Albert10. 
Diurcă Eugen11. 
Farcaş Eduard12. 
Farcaş Mihail-Daniel13. 
Ignat Cristian14. 
Ilie Vasile15. 
Lucaci Anton16. 
Mateiaş Eugen17. 
Medveş Daniel-Ionel18. 
Mihoc Iosif-Liviu19. 
Moroş Fănică20. 
Petre Ciprian21. 
Roca Ciprian22. 
Roca Felix23. 
Ureche Vasile24. 
Vizitiu Daniel25. 
Anghel Mihai-Cristian26. 
Antal Sergiu27. 
Antici Petru28. 
Antonică Petru29. 
Barticel Ciprian C-tin30. 
Bogatu Adrian31. 
Bârsan Adrian32. 
Buga Cristian33. 
Canceal Robert34. 
Ceobanu Iulian35. 
Domocoş Gabriel36. 
Farcaş Florin37. 
Gaşpal Marian38. 
Giurgea Lucian39. 
Jitaru Iulian40. 
Lungeanu Marcel41. 
Moize Florin42. 
Paliştan Ioan43. 
Puşcaşu Augustin44. 
Rediu Marian45. 
Reti Marius46. 
Stegaru Gabriel-Claudiu47. 
Tancău Iulian48. 
Ţăranu Costel49. 

Anul III (28)
Antici Cristian1. 
Benchea Cornel-Adrian2. 
Bilboc Sebastian3. 
Bodgan Cristian4. 
Bucevschi Mar.-Stanislau5. 
Bucur Gabriel6. 
Burcă Adrian7. 
Cimpoieşu Vas.-Gabriel8. 
Ciobanu Leon.-Gabriel9. 
Diac Sorin10. 
Doboş Francisc11. 
Dumitru Emanuel12. 
Gherghelucă Adrian13. 
Grosu Marius14. 
Herciu Bogdan15. 
Herciu Iulian16. 
Iacob Iosif17. 
Ianuş Iulian-Valerian18. 
Iştoc Marius19. 
Ivan George20. 
Lucaci Anton21. 
Mărtinaş Bogdan22. 
Mîrţ Marius23. 
Roca Ernest-Ilarion24. 
Soare Eduard25. 
Şipoş Fănică26. 
Strejac Ionuţ27. 
Varga Andrei28. 

Anul IV (24)
Albert Alfons-Cristian1. 
Ambăruş Benoni2. 
Bălan Silvestru-Robert3. 
Bejan Ciprian4. 
Bişoc Daniel5. 
Blaj Ioan6. 
Budulai Gabriel7. 
Cata Gabriel8. 
Ciobancă Cristian9. 
Cocianga Andrei10. 
Dăscălaşu Andrei11. 
Dîscă-Lucaci Celestin12. 
Demetercă Iosif13. 
Doboş Cristinel14. 
Enăşoaie Marian15. 
Fărcăşel Francisc16. 
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1997/1998 1998/1999
Fodor Francisc17. 
Ghiurcă Ciprian18. 
Giurgi Eduard19. 
Lenghen Dorel20. 
Lucaci Eduard21. 
Lucaci Iosif22. 
Moraru Maricel23. 
Noghiu Bernard24. 

Anul V (26)
Abalintoaiei Daniel1. 
Anton Eugen2. 
Bereş Sorin3. 
Beşleagă Petru4. 
Bordeianu Claudiu5. 
Bujor Mihai6. 
Bulai Valentin7. 
Cimpu Daniel8. 
Cobzaru Daniel9. 
Cojan Claudiu10. 
Cojocaru Petru11. 
Diac Mihai12. 
Doboş Fabian13. 
Duma Carmil14. 
Enache Octavian15. 
Farcaş Gabriel16. 
Gălăţanu Cristian17. 
Gaşpal Robert18. 
Iştoc Adrian19. 
Mititelu Maricel-Irinel20. 
Pană Vasilică21. 
Răchiteanu P.-Bogdan22. 
Riba Ioan23. 
Simon Lucian24. 
Stolnicu Iacob25. 
Tiba Felician26. 

Anul VI (22)
Ambăruşi Ieronim1. 
Antăluţe Marius2. 
Bălăşcuţi Liviu-Vasile3. 
Brandiu Sorin4. 
Budău Mihai5. 
Buhalea Florin6. 
Ciocean Radu Călin7. 

Coşa Francisc8. 
Diac Leonard9. 
Fărăoanu Iulian10. 
Farcaş Cristian11. 
Gaşpal Cristian12. 
Mărtinaş Daniel13. 
Mîrţ Iosif-Marius14. 
Mîrţ Isidor15. 
Moraru Alois16. 
Osoloş Victor17. 
Petre Antica Felician18. 
Popa Gabriel Daniel19. 
Rediu Marcelin20. 
Spătariu Florin21. 
Stoica Adrian22. 

Anul I (37)
Agu Paul1. 
Andrei Felix2. 
Băltăreţ Lucian3. 
Blaj Eduard-Paul4. 
Budău Daniel5. 
Budulai Ioan6. 
Bulai Marius-Adrian7. 
Burcă Cătălin-Cristian8. 
Chiţac Edie-Ciprian9. 
Ciobancă Eus.-Gabriel10. 
Ciobanu Florentin11. 
Ciobanu Marius12. 
Cocuţ Iosif13. 
Curelaru Căt.-Adrian14. 
Dăncuţ Petrică15. 
Dîscă Liviu16. 
Farcaş Petru17. 
Farţade Iulian18. 
Ghercă Adrian19. 
Ghiuzan Gabriel20. 
Giurgi Ovidiu21. 
Iacobuţ Daniel22. 
Jugaru Marian-Florin23. 
Lungu Cristian24. 
Mărtinaş Ioan25. 
Moraru Emilian26. 
Neculai Romeo27. 
Netedu Iulian-Ludovic28. 
Orăş Marius29. 
Palu Lucian-Ştefan30. 
Patraşcu Eduard31. 
Pârţac Adrian32. 
Petrariu Dumitru33. 
Popescu Antonio-Vasile34. 
Robu Claudiu35. 
Şandor Ioan36. 
Tiba Ciprian37. 
Tiba Iosif38. 
Zediu Felix39. 

1998/1999
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Anul II (34)
Alecu Cristinel1. 
Alecu Marius2. 
Apostolache Adrian3. 
Bitiuşcă Mihai-Daniel4. 
Blaj Mihăiţă5. 
Boroş Petrică6. 
Butnaru Paul7. 
Cadar Augustin8. 
Canceal Robert9. 
Calara Eusebiu10. 
Chenciu Eduard11. 
Cimpoeşu Rafael12. 
Ciobanu Cătălin-Jenel13. 
Constantin Claudiu14. 
Costache Gabriel15. 
Cozma Cătălin16. 
Dascălu Marian17. 
Despa Răzvan18. 
Gal Paul19. 
Iacob Iosif20. 
Ianuş Gabriel-Claudiu21. 
Ignat Laurenţiu22. 
Iordache Daniel23. 
Leca Silviu-Alexandru24. 
Lucaci Emanuel25. 
Lucaciu Sebastian26. 
Mihoc Liviu27. 
Moise Carol28. 
Pricope Vasile29. 
Rediu Cătălin30. 
Simon Petru-Cătălin31. 
Tancău Iulian32. 
Toth Richard-Vasilică33. 
Zelionca Alfons Eugen34. 

Anul III (47)
Aenoaei Valentin1. 
Anghel Mihai-Cristian2. 
Antal Sergiu3. 
Antici Petru4. 
Antonică Petru5. 
Barticel Ciprian C-tin6. 
Bârsan Adrian7. 
Bitiuşcă Marius8. 
Blaj Bartolomeu9. 
Bogatu Adrian10. 

Buga Cristian11. 
Butnariu Petrică-Iosif12. 
Carteş Claudiu-Cătălin13. 
Catană Ionel-Bogdan14. 
Cântaciu Toni-Mihăiţă15. 
Ceobanu Iulian16. 
Chelaru Marcelin17. 
Chili Adrian18. 
Cobzaru Mihai19. 
Cuffner Albert20. 
Diurcă Eugen21. 
Domocoş Gabriel22. 
Farcaş Eduard23. 
Farcaş Florin24. 
Farcaş Mihail-Daniel25. 
Gaşpal Marian26. 
Giurgea Lucian27. 
Ignat Cristian28. 
Ilie Vasile29. 
Jitaru Iulian30. 
Lucaci Anton31. 
Lungeanu Marcel32. 
Mateiaş Eugen33. 
Medveş Daniel-Ionel34. 
Mihoc Iosif-Liviu35. 
Moize Florin36. 
Moroş Fănică37. 
Petre Ciprian38. 
Puşcaşu Augustin39. 
Rediu Marian40. 
Reti Marius41. 
Roca Ciprian42. 
Roca Felix43. 
Stegaru Gabr.-Claudiu44. 
Tancău Iulian45. 
Ţăranu Costel46. 
Ureche Vasile47. 

Anul IV (28)
Antici Cristian1. 
Benchea Cornel-Adrian2. 
Bilboc Sebastian3. 
Bodgan Cristian4. 
Bucevschi Mar.-Stanislau5. 
Bucur Gabriel6. 
Burcă Adrian7. 
Cimpoieşu Vas.-Gabriel8. 

Ciobanu Leon.-Gabriel9. 
Diac Sorin10. 
Diacu Anton11. 
Doboş Francisc12. 
Dumitru Emanuel13. 
Gherghelucă Adrian14. 
Grosu Marius15. 
Herciu Bogdan16. 
Herciu Iulian17. 
Iacob Iosif18. 
Ianuş Iulian-Valerian19. 
Iştoc Marius20. 
Ivan George21. 
Lucaci Anton22. 
Mîrţ Marius23. 
Roca Ernest-Ilarion24. 
Soare Eduard25. 
Şipoş Fănică26. 
Strejac Ionuţ27. 
Varga Andrei28. 

Anul V (22)
Albert Alfons-Cristian1. 
Ambăruş Benoni2. 
Bălan Silvestru-Robert3. 
Bejan Ciprian4. 
Bişoc Daniel5. 
Blaj Ioan6. 
Budulai Gabriel7. 
Cata Gabriel8. 
Ciobancă Cristian9. 
Cocianga Andrei10. 
Dăscălaşu Andrei11. 
Dîscă-Lucaci Celestin12. 
Demetercă Iosif13. 
Doboş Cristinel14. 
Enăşoaie Marian15. 
Fărcăşel Francisc16. 
Ghiurcă Ciprian17. 
Giurgi Eduard18. 
Lucaci Eduard19. 
Lucaci Iosif20. 
Moraru Maricel21. 
Noghiu Bernard22. 



137SEMINARUL... CONTINUITATE ÎN TRADIŢIE ŞI ÎNNOIRE CREATOARE

1999/2000
Anul VI (26)

Abalintoaiei Daniel1. 
Anton Eugen2. 
Bereş Sorin3. 
Beşleagă Petru4. 
Bordeianu Claudiu5. 
Bujor Mihai6. 
Bulai Valentin7. 
Cimpu Daniel8. 
Cobzaru Daniel9. 
Cojan Claudiu10. 
Cojocaru Petru11. 
Diac Mihai12. 
Doboş Fabian13. 
Duma Carmil14. 
Enache Octavian15. 
Farcaş Gabriel16. 
Gălăţanu Cristian17. 
Gaşpal Robert18. 
Iştoc Adrian19. 
Mititelu Maricel-Irinel20. 
Pană Vasilică21. 
Răchiteanu Petru-Bogdan22. 
Riba Ioan23. 
Simon Lucian24. 
Stolnicu Iacob25. 
Tiba Felician26. 

Anul I (41)
Adam Marius1. 
Andrei Ciprian2. 
Balint Iosif3. 
Balint Vincenţiu4. 
Bişoc Ciprian5. 
Bişoc Petru-Anton6. 
Bitiuşcă Aurelian7. 
Bulai Anton8. 
Bulai Ciprian9. 
Butacu Daniel-Nicu10. 
Catrinţaşu Mar.-Gabriel11. 
Dâscă Eusebiu12. 
Diac Cristian13. 
Dumea Iosif14. 
Fărăoanu Adrian15. 
Feraru Cătălin16. 
Hazi Petru17. 
Hălănduţ Marius18. 
Husariu Adr.-Gheorghiţă19. 
Huşanu Ciprian20. 
Iordache Gheorghe21. 
Laurescu Răzvan22. 
Lucaci Ernest23. 
Lupu Eusebiu24. 
Mărtinaş Cristinel25. 
Mihoc Ciprian-Alin26. 
Nedelciu Claudiu27. 
Pal Mihai28. 
Păuleţ Felix29. 
Rediu Albert30. 
Roca Felix-Marius31. 
Sabău Marius32. 
Sescu Florin-Petru33. 
Simon Ovidiu-Ludovic34. 
Şuleapă Iosif-Gabriel35. 
Tamaş Petru36. 
Tiba Claudiu37. 
Tiba Fabian Leonard38. 
Toma Claudiu39. 
Toma Ştefan-Gabriel40. 
Ţîmpu Cristinel41. 

Anul II (37)
Agu Paul1. 
Andrei Felix2. 
Băltăreţ Lucian3. 

Budău Daniel4. 
Budulai Ioan5. 
Bulai Marius-Adrian6. 
Burcă Cătălin-Cristian7. 
Chiţac Edie-Ciprian8. 
Ciobancă Eus.-Gabriel9. 
Ciobanu Florentin10. 
Ciobanu Marius11. 
Cocuţ Iosif12. 
Curelaru Căt.-Adrian13. 
Dăncuţ Petrică14. 
Dîscă Liviu15. 
Farcaş Petru16. 
Farţade Iulian17. 
Ghercă Adrian18. 
Ghiuzan Gabriel19. 
Giurgi Ovidiu20. 
Iacobuţ Daniel21. 
Jugaru Marian-Florin22. 
Leahu Egidiu23. 
Lungu Cristian24. 
Mărtinaş Ioan25. 
Moraru Emilian26. 
Neculai Romeo27. 
Palu Lucian-Ştefan28. 
Patraşcu Eduard29. 
Pârţac Adrian30. 
Petrariu Dumitru31. 
Popescu Antonio-Vasile32. 
Robu Claudiu33. 
Şandor Ioan34. 
Tiba Ciprian35. 
Tiba Iosif36. 
Zediu Felix37. 

Anul III (31)
Alecu Cristinel1. 
Alecu Marius2. 
Apostolache Adrian3. 
Bitiuşcă Mihai-Daniel4. 
Blaj Mihăiţă5. 
Boroş Petrică6. 
Butnaru Paul7. 
Cadar Augustin8. 
Canceal Robert9. 
Calara Eusebiu10. 
Chenciu Eduard11. 
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Ciobanu Cătălin-Jenel12. 
Cobzaru Anton13. 
Constantin Claudiu14. 
Costache Gabriel15. 
Cozma Cătălin16. 
Dascălu Marian17. 
Gal Paul18. 
Iacob Iosif19. 
Ianuş Gabriel-Claudiu20. 
Ignat Laurenţiu21. 
Iordache Daniel22. 
Leca Silviu-Alexandru23. 
Lucaci Emanuel24. 
Lucaciu Sebastian25. 
Mihăluţe Petrică26. 
Rediu Cătălin27. 
Simon Petru-Cătălin28. 
Tancău Iulian29. 
Toth Richard-Vasilică30. 
Zelionca Alfons Eugen31. 

Anul IV (40)
Aenoaei Valentin1. 
Anghel Mihai-Cristian2. 
Antal Sergiu3. 
Antici Petru4. 
Antonică Petru5. 
Barticel Ciprian C-tin6. 
Bârsan Adrian7. 
Blaj Bartolomeu8. 
Bogatu Adrian9. 
Buga Cristian10. 
Catană Ionel-Bogdan11. 
Carteş Claudiu-Cătălin12. 
Cântaciu Toni-Mihăiţă13. 
Chelaru Marcelin14. 
Chili Adrian15. 
Cobzaru Mihai16. 
Cuffner Albert17. 
Diurcă Eugen18. 
Dumitru Emanuel19. 
Farcaş Eduard20. 
Farcaş Florin21. 
Farcaş Mihail-Daniel22. 
Gaşpal Marian23. 
Giurgea Lucian24. 
Ignat Cristian25. 

Ilie Vasile26. 
Jitaru Iulian27. 
Lungeanu Marcel28. 
Mateiaş Eugen29. 
Medveş Daniel-Ionel30. 
Mihoc Iosif-Liviu31. 
Petre Ciprian32. 
Puşcaşu Augustin33. 
Rediu Marian34. 
Reti Marius35. 
Roca Ciprian36. 
Roca Felix37. 
Tancău Iulian38. 
Ţăranu Costel39. 
Ureche Vasile40. 

Anul V (27)
Antici Cristian1. 
Benchea Cornel-Adrian2. 
Bilboc Sebastian3. 
Bodgan Cristian4. 
Bucevschi Mar.-Stanislau5. 
Bucur Gabriel6. 
Burcă Adrian7. 
Cimpoieşu Vas.-Gabriel8. 
Ciobanu Leon.-Gabriel9. 
Diac Sorin10. 
Diacu Anton11. 
Doboş Francisc12. 
Gherghelucă Adrian13. 
Grosu Marius14. 
Herciu Bogdan15. 
Iacob Iosif16. 
Ianuş Iulian-Valerian17. 
Iştoc Marius18. 
Ivan George19. 
Lenghen Dorel20. 
Lucaci Anton21. 
Mîrţ Marius22. 
Roca Ernest-Ilarion23. 
Soare Eduard24. 
Şipoş Fănică25. 
Strejac Ionuţ26. 
Varga Andrei27. 

Anul VI (19)
Ambăruş Benoni1. 
Bălan Silvestru-Robert2. 
Bejan Ciprian3. 
Bişoc Daniel4. 
Blaj Ioan5. 
Budulai Gabriel6. 
Cata Gabriel7. 
Ciobancă Cristian8. 
Cocianga Andrei9. 
Dăscălaşu Andrei10. 
Dîscă-Lucaci Celestin11. 
Doboş Cristinel12. 
Fărcăşel Francisc13. 
Ghiurcă Ciprian14. 
Giurgi Eduard15. 
Lucaci Eduard16. 
Lucaci Iosif17. 
Moraru Maricel18. 
Noghiu Bernard19. 
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2000/2001
Anul I (30)

Achim Vlad Nicolae1. 
Avădăni Lucian2. 
Balan Mihai3. 
Bejenaru Emanuel4. 
Benchea Marian5. 
Budău Claudiu6. 
Cherecheş Marcel7. 
Ciubotaru Ştefan8. 
Cobzaru Iulian9. 
Coşa Iosif-Daniel10. 
Doboş Mihai11. 
Dorcu Petru12. 
Dumea Marius-Claudiu13. 
Gabor Ciprian14. 
Galu Florin15. 
Gălăţanu Gheorghe16. 
Guşă Adrian17. 
Herciu Claudiu18. 
Hodea Cristi19. 
Iordache Gheorghe20. 
Imbrea Emanuel21. 
Molodoi Paul22. 
Neagoe Cristi Daniel23. 
Oancea Ioan24. 
Partenie Eduard25. 
Petrişor Vasile26. 
Pişta Cristian27. 
Pişta Romeo28. 
Scripcaru Cristian29. 
Tişe Alexandru30. 

Anul II (41)
Adam Marius1. 
Andrei Ciprian2. 
Balint Iosif3. 
Balint Vincenţiu4. 
Bişoc Ciprian5. 
Bişoc Petru-Anton6. 
Bulai Anton7. 
Bulai Ciprian8. 
Butacu Daniel-Nicu9. 
Catrinţaşu Mar.-Gabriel10. 
Dâscă Eusebiu11. 
Diac Cristian12. 
Dumea Iosif13. 

Fărăoanu Adrian14. 
Feraru Cătălin15. 
Hazi Petru16. 
Hălănduţ Marius17. 
Huşanu Ciprian18. 
Iordache Gheorghe19. 
Laurescu Răzvan20. 
Lupu Eusebiu21. 
Mărtinaş Cristinel22. 
Măriuţ Felix23. 
Nedelciu Claudiu24. 
Pal Mihai25. 
Rediu Albert26. 
Roca Felix-Marius27. 
Sabău Marius28. 
Sescu Florin-Petru29. 
Simon Ovidiu-Ludovic30. 
Şuleapă Iosif-Gabriel31. 
Tamaş Petru32. 
Tiba Claudiu33. 
Tiba Fabian Leonard34. 
Toma Claudiu35. 
Toma Ştefan-Gabriel36. 
Ţîmpu Cristinel37. 

Anul III (31)
Agu Paul1. 
Budău Daniel2. 
Budulai Ioan3. 
Bulai Marius-Adrian4. 
Burcă Cătălin-Cristian5. 
Chiţac Edie-Ciprian6. 
Ciobancă Eus.-Gabriel7. 
Ciobanu Marius8. 
Dăncuţ Petrică9. 
Dîscă Liviu10. 
Farţade Iulian11. 
Ghercă Adrian12. 
Ghiuzan Gabriel13. 
Giurgi Ovidiu14. 
Iacobuţ Daniel15. 
Jugaru Marian-Florin16. 
Leahu Egidiu17. 
Lungu Cristian18. 
Mărtinaş Ioan19. 
Moraru Emilian20. 

Neculai Romeo21. 
Palu Lucian-Ştefan22. 
Patraşcu Eduard23. 
Pârţac Adrian24. 
Petrariu Dumitru25. 
Popescu Antonio-Vasile26. 
Robu Claudiu27. 
Şandor Ioan28. 
Tiba Ciprian29. 
Tancău Iulian30. 
Tiba Iosif31. 

Anul IV (33)
Alecu Cristinel1. 
Alecu Marius2. 
Apostolache Adrian3. 
Bitiuşcă Mihai-Daniel4. 
Blaj Mihăiţă5. 
Boroş Petrică6. 
Butnaru Paul7. 
Butnariu Petrică8. 
Cadar Augustin9. 
Canceal Robert10. 
Ceobanu Iulian11. 
Ciobanu Cătălin-Jenel12. 
Cobzaru Anton13. 
Constantin Claudiu14. 
Costache Gabriel15. 
Cozma Cătălin16. 
Dascălu Marian17. 
Farcaş Cristinel18. 
Gal Paul19. 
Gheţa Irinel-Cătălin20. 
Iacob Iosif21. 
Ianuş Gabriel-Claudiu22. 
Ignat Laurenţiu23. 
Iordache Daniel24. 
Leca Silviu-Alexandru25. 
Lucaci Emanuel26. 
Lucaciu Sebastian27. 
Mihăluţe Petrică28. 
Rediu Cătălin29. 
Simon Petru-Cătălin30. 
Tancău Iulian31. 
Toth Richard-Vasilică32. 
Zelionca Alfons Eugen33. 
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2000/2001 2001/2002
Anul V (39)

Aenoaei Valentin1. 
Anghel Mihai-Cristian2. 
Antal Sergiu3. 
Antici Petru4. 
Antonică Petru5. 
Barticel Ciprian C-tin6. 
Bârsan Adrian7. 
Blaj Bartolomeu8. 
Bogatu Adrian9. 
Buga Cristian10. 
Carteş Claudiu-Cătălin11. 
Cântaciu Toni-Mihăiţă12. 
Chelaru Marcelin13. 
Chili Adrian14. 
Cobzaru Mihai15. 
Cuffner Albert16. 
Diurcă Eugen17. 
Dumitru Emanuel18. 
Farcaş Eduard19. 
Farcaş Florin20. 
Farcaş Mihail-Daniel21. 
Gaşpal Marian22. 
Giurgea Lucian23. 
Ignat Cristian24. 
Ilie Vasile25. 
Jitaru Iulian26. 
Lungeanu Marcel27. 
Mateiaş Eugen28. 
Medveş Daniel-Ionel29. 
Mihoc Iosif-Liviu30. 
Petre Ciprian31. 
Puşcaşu Augustin32. 
Rediu Marian33. 
Reti Marius34. 
Roca Ciprian35. 
Roca Felix36. 
Tancău Iulian37. 
Ţăranu Costel38. 
Ureche Vasile39. 

Anul VI (24)
Antici Cristian1. 
Benchea Cornel-Adrian2. 
Bilboc Sebastian3. 
Bodgan Cristian4. 

Bucevschi Mar.-Stanislau5. 
Bucur Gabriel6. 
Burcă Adrian7. 
Cimpoieşu Vas.-Gabriel8. 
Ciobanu Leon.-Gabriel9. 
Diacu Anton10. 
Doboş Francisc11. 
Gherghelucă Adrian12. 
Herciu Bogdan13. 
Iacob Iosif14. 
Ianuş Iulian-Valerian15. 
Iştoc Marius16. 
Ivan George17. 
Lucaci Anton18. 
Mîrţ Marius19. 
Roca Ernest-Ilarion20. 
Soare Eduard21. 
Şipoş Fănică22. 
Strejac Ionuţ23. 
Varga Andrei24. 

Anul I (38)
Abiţei Marius1. 
Adam Lucian2. 
Adochiţei Iulian3. 
Andrieş Iosif4. 
Balan Ioan5. 
Bîrleanu Serg.-Paulică6. 
Blaj Mihai-Gheorghe7. 
Blăjuţă Adrian8. 
Bortă Ştefan9. 
Bulai Adrian10. 
Bulai Liviu-Marian11. 
Coardă Adrian12. 
Dascălu Conel13. 
Dăncuţă Laurenţiu14. 
Dorcu Florin-Cătălin15. 
Eghet Cristian16. 
Fechetă Paul17. 
Gabor Adrian18. 
Gabor Eusebiu19. 
Gal Cristinel20. 
Horlescu Damian21. 
Laslău Ciprian22. 
Matei Ionuţ-Paul23. 

Medveş Petru24. 
Mihai Romeo25. 
Mihoc Marius26. 
Pal Sergiu-Alin27. 
Pascaru Petru-Dan28. 
Păduraru Ed. Emilian29. 
Pâncescu Cristinel30. 
Robu Emil-Ioan31. 
Sascău Ciprian32. 
Savin Mihai33. 
Sociu Romică34. 
Sociu Virgil35. 
Stoica Sergiu-Doru36. 
Şandru Georgică37. 
Trişcă Gabriel38. 

Anul II (30)
Achim Vlad Nicolae1. 
Avădăni Lucian2. 
Balan Mihai3. 
Bejenaru Emanuel4. 
Benchea Marian5. 
Budău Claudiu6. 
Cherecheş Marcel7. 
Ciubotaru Ştefan8. 
Cobzaru Iulian9. 
Coşa Iosif-Daniel10. 
Doboş Mihai11. 
Dorcu Petru12. 
Dumea Marius-Claudiu13. 
Gabor Ciprian14. 
Galu Florin15. 
Gălăţanu Gheorghe16. 
Guşă Adrian17. 
Herciu Claudiu18. 
Hodea Cristi19. 
Iordache Gheorghe20. 
Imbrea Emanuel21. 
Molodoi Paul22. 
Neagoe Cristi Daniel23. 
Oancea Ioan24. 
Partenie Eduard25. 
Petrişor Vasile26. 
Pişta Cristian27. 
Pişta Romeo28. 
Scripcaru Cristian29. 
Tişe Alexandru30. 
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2001/2002
Anul III (23)

Adam Marius1. 
Andrei Ciprian2. 
Balint Iosif3. 
Balint Vincenţiu4. 
Bişoc Ciprian5. 
Bişoc Petru-Anton6. 
Bulai Anton7. 
Bulai Ciprian8. 
Butacu Daniel-Nicu9. 
Catrinţaşu Mar.-Gabriel10. 
Dăncuţ Petrică11. 
Diac Cristian12. 
Dumea Iosif13. 
Fărăoanu Adrian14. 
Măriuţ Felix15. 
Nedelciu Claudiu16. 
Pal Mihai17. 
Roca Felix-Marius18. 
Sabău Marius19. 
Sescu Florin-Petru20. 
Simon Ovidiu-Ludovic21. 
Tamaş Petru22. 
Ţîmpu Cristinel23. 

Anul IV (26)
Agu Paul1. 
Budău Daniel2. 
Budulai Ioan3. 
Bulai Marius-Adrian4. 
Burcă Cătălin-Cristian5. 
Ciobanu Marius6. 
Dîscă Liviu7. 
Farţade Iulian8. 
Gal Paul9. 
Giurgi Ovidiu10. 
Iacobuţ Daniel11. 
Jugaru Marian-Florin12. 
Leahu Egidiu13. 
Lungu Cristian14. 
Mărtinaş Ioan15. 
Moraru Emilian16. 
Neculai Romeo17. 
Palu Lucian-Ştefan18. 
Patraşcu Eduard19. 
Pârţac Adrian20. 
Petrariu Dumitru21. 

Popescu Antonio-Vasile22. 
Robu Claudiu23. 
Şandor Ioan24. 
Tiba Ciprian25. 
Tiba Iosif26. 

Anul V (17)
Alecu Cristinel1. 
Alecu Marius2. 
Bitiuşcă Mihai-Daniel3. 
Boroş Petrică4. 
Cadar Augustin5. 
Canceal Robert6. 
Catană Ionel-Bogdan7. 
Ceobanu Iulian8. 
Farcaş Cristinel9. 
Iacob Iosif10. 
Ignat Laurenţiu11. 
Lucaciu Sebastian12. 
Mateiaş Eugen13. 
Mihăluţe Petrică14. 
Rediu Cătălin15. 
Toth Richard-Vasilică16. 
Zelionca Alfons Eugen17. 

Anul VI (17)
Anghel Mihai-Cristian1. 
Antal Sergiu2. 
Bârsan Adrian3. 
Blaj Bartolomeu4. 
Buga Cristian5. 
Carteş Claudiu-Cătălin6. 
Cântaciu Toni-Mihăiţă7. 
Chelaru Marcelin8. 
Dumitru Emanuel9. 
Farcaş Eduard10. 
Farcaş Mihail-Daniel11. 
Farcaş Florin12. 
Gaşpal Marian13. 
Jitaru Iulian14. 
Roca Felix15. 
Tancău Iulian16. 
Ţăranu Costel17. 

Anul Pastoral (28)
Blaj Mihăiţă1. 
Butnaru Paul2. 
Butnariu Petrică3. 
Ciobanu Cătălin-Jenel4. 
Cozma Cătălin5. 
Dascălu Marian6. 
Ianuş Gabriel-Claudiu7. 
Iordache Daniel8. 
Lucaci Emanuel9. 
Simon Petru Cătălin10. 
Tancău Iulian11. 
Aenoaei Valentin12. 
Antici Petru13. 
Antonică Petru14. 
Barticel Ciprian C-tin15. 
Chili Adrian16. 
Cobzaru Mihai17. 
Cuffner Albert18. 
Giurgea Lucian19. 
Ignat Cristian20. 
Lungeanu Marcel21. 
Medveş Daniel-Ionel22. 
Petre Ciprian23. 
Puşcaşu Augustin24. 
Rediu Marian25. 
Reti Marius26. 
Roca Ciprian27. 
Ureche Vasile28. 
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2002/2003
Anul I (25)

Antica Adrian-Mihai1. 
Bălteanu Iosif2. 
Bogatu Ştefan3. 
Bulai Cristian4. 
Chelariu Marius-Ionuţ5. 
Ciobanu Teofi l6. 
Ciubotaru Laur.-Iulian7. 
Cocuţ Claudiu8. 
Diac Lucian9. 
Enăşel Marius10. 
Farcaş Ciprian11. 
Farţade Gabriel12. 
Ferestrăoaru Laurenţiu13. 
Hîrja Felician14. 
Ianoş Dumitru15. 
Mădgici Emanuel16. 
Mătăşel Răzvan17. 
Mihoc Valerian18. 
Niţu Ioan19. 
Olariu Ciprian20. 
Petrea Andrei-Ionel21. 
Petruţ Cristian22. 
Roca Iulian23. 
Stancu Paul-Sebastian24. 
Staszkovian Andrei25. 

Anul II (34)
Abiţei Marius1. 
Adam Lucian2. 
Adochiţei Iulian3. 
Andrieş Iosif4. 
Balan Ioan5. 
Bîrleanu Sergiu-Paulică6. 
Blăjuţă Adrian7. 
Bortă Ştefan8. 
Bulai Adrian9. 
Bulai Liviu-Marian10. 
Coardă Adrian11. 
Dascălu Conel12. 
Dăncuţă Laurenţiu13. 
Dorcu Florin-Cătălin14. 
Fechetă Paul15. 
Gabor Adrian16. 
Gabor Eusebiu17. 
Gal Cristinel18. 

Horlescu Damian19. 
Lasclău Ciprian20. 
Matei Ionuţ-Paul21. 
Medveş Petru22. 
Mihai Romeo23. 
Mihoc Marius24. 
Pal Sergiu-Alin25. 
Pascaru Petru-Dan26. 
Păduraru Ed. Emilian27. 
Pâncescu Cristinel28. 
Robu Emil-Ioan29. 
Sascău Ciprian30. 
Savin Mihai31. 
Sociu Romică32. 
Stoica Sergiu-Doru33. 
Trişcă Gabriel34. 

Anul III (26)
Achim Vlad Nicolae1. 
Avădăni Lucian2. 
Balan Mihai3. 
Bejenaru Emanuel4. 
Benchea Marian5. 
Budău Claudiu6. 
Cherecheş Marcel7. 
Ciubotaru Ştefan8. 
Dorcu Petru9. 
Doboş Mihai10. 
Dumea Marius-Claudiu11. 
Gabor Ciprian12. 
Galu Florin13. 
Gălăţanu Gheorghe14. 
Herciu Claudiu15. 
Hodea Cristi16. 
Iordache Gheorghe17. 
Imbrea Emanuel18. 
Molodoi Paul19. 
Neagoe Cristi Daniel20. 
Oancea Ioan21. 
Partenie Eduard22. 
Petrişor Vasile23. 
Pişta Cristian24. 
Pişta Romeo25. 
Tişe Alexandru26. 

Anul IV (23)
Adam Marius1. 
Andrei Ciprian2. 
Balint Iosif3. 
Balint Vincenţiu4. 
Bişoc Ciprian5. 
Bişoc Petru-Anton6. 
Bulai Ciprian7. 
Butacu Daniel-Nicu8. 
Catrinţaşu Marius-Ga-9. 
briel
Dăncuţ Petrică10. 
Diac Cristian11. 
Dumea Iosif12. 
Fărăoanu Adrian13. 
Mărtinaş Ioan14. 
Măriuţ Felix15. 
Nedelciu Claudiu16. 
Pal Mihai17. 
Roca Felix-Marius18. 
Sabău Marius19. 
Sescu Florin-Petru20. 
Simon Ovidiu-Ludovic21. 
Tamaş Petru22. 
Ţîmpu Cristinel23. 

Anul V (9)
Blaj Mihăiţă1. 
Butnaru Paul2. 
Butnariu Petrică3. 
Ciobanu Cătălin-Jenel4. 
Dascălu Marian5. 
Ianuş Gabriel-Claudiu6. 
Iosub Irinel Iosif7. 
Iordache Daniel8. 
Lucaci Emanuel9. 

Anul VI (10)
Aenoaei Valentin1. 
Antici Petru2. 
Antonică Petru3. 
Barticel Ciprian C-tin4. 
Chili Adrian5. 
Ignat Cristian6. 
Lungeanu Marcel7. 
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2003/2004
Medveş Daniel-Ionel8. 
Petre Ciprian9. 
Puşcaşu Augustin10. 
Ureche Vasile11. 

Anul Pastoral (34)
Alecu Cristinel1. 
Bitiuşcă Mihai-Daniel2. 
Boroş Petrică3. 
Cadar Augustin4. 
Canceal Robert5. 
Catană Ionel Bogdan6. 
Ceobanu Iulian7. 
Farcaş Cristinel8. 
Ignat Laurenţiu9. 
Lucaciu Sebastian10. 
Mateiaş Eugen11. 
Mihăluţe Petrică12. 
Rediu Cătălin13. 
Toth Richard Vasilică14. 
Agu Paul15. 
Budău Daniel16. 
Budulai Ioan17. 
Bulai Marius-Adrian18. 
Burcă Cătălin-Cristian19. 
Farţade Iulian20. 
Gal Paul21. 
Jugaru Marian-Florin22. 
Leahu Egidiu23. 
Lungu Cristian24. 
Mărtinaş Ioan25. 
Moraru Emilian26. 
Neculai Romeo27. 
Palu Lucian-Ştefan28. 
Pârţac Adrian29. 
Petrariu Dumitru30. 
Popescu Antonio-Vasile31. 
Robu Claudiu32. 
Tiba Ciprian33. 
Tiba Iosif34. 

Anul I (30)
Asiminicesei Marius1. 
Baciu Costel-Paul2. 
Baciu Ionuţ-Alexandru3. 
Bejan-Piser Ciprian4. 
Bîrnat Cristian5. 
Blaj Marcelin6. 
Blînda Marian7. 
Bordeuş Florin-Ciprian8. 
Bulai Marc. Gheorghiţă9. 
Cimpoieşu Cazimir10. 
Cimpoeşu Eduard11. 
Ciobanu Gabriel12. 
Coardă Adrian13. 
Cojan Marius14. 
Farcaş Cătălin15. 
Hîrja Andrei-Ionuţ16. 
Iancu Pius-Petru17. 
Ianuş Vasile-Lucian18. 
Ilieş Marius-Petrică19. 
Imbrişcă Ionuţ-Eremia20. 
Mogda Petru-Mihăiţă21. 
Obreja Stanislav22. 
Pîrţac Emanoil23. 
Robu Eugen24. 
Rotăraş Ştefan-Cătălin25. 
Sascău Gabriel26. 
Stolnicu Ştefan27. 
Treja Paul28. 
Trefescu Marcelin Iosif29. 
Văcaru Claudiu30. 

Anul II (22)
Antica Adrian-Mihai1. 
Bălteanu Iosif2. 
Bogatu Ştefan3. 
Bulai Cristian4. 
Chelariu Marius-Ionuţ5. 
Ciobanu Teofi l6. 
Cocuţ Claudiu7. 
Diac Lucian8. 
Enăşel Marius9. 
Farcaş Ciprian10. 
Farţade Gabriel11. 
Ferestrăoaru Laurenţiu12. 
Hîrja Felician13. 

Ianoş Dumitru14. 
Mădgici Emanuel15. 
Mătăşel Răzvan16. 
Mihoc Valerian17. 
Petrea Andrei-Ionel18. 
Petruţ Cristian19. 
Roca Iulian20. 
Stancu Paul-Sebastian21. 
Staszkovian Andrei22. 

Anul III (31)
Adam Lucian1. 
Adochiţei Iulian2. 
Balan Ioan3. 
Bîrleanu Sergiu-Paulică4. 
Blăjuţă Adrian5. 
Bortă Ştefan6. 
Bulai Adrian7. 
Bulai Liviu-Marian8. 
Coardă Adrian9. 
Dascălu Conel10. 
Dăncuţă Laurenţiu11. 
Fechetă Paul12. 
Gabor Adrian13. 
Gabor Eusebiu14. 
Gal Cristinel15. 
Horlescu Damian16. 
Laslău Ciprian17. 
Matei Ionuţ-Paul18. 
Medveş Petru19. 
Mihai Romeo20. 
Mihoc Marius21. 
Pal Sergiu-Alin22. 
Pascaru Petru-Dan23. 
Păduraru Ed. Emilian24. 
Pâncescu Cristinel25. 
Robu Emil-Ioan26. 
Sascău Ciprian27. 
Savin Mihai28. 
Sociu Romică29. 
Stoica Sergiu-Doru30. 
Trişcă Gabriel31. 
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2003/2004 2004/2005
Anul IV (19)

Achim Vlad Nicolae1. 
Avădăni Lucian2. 
Balan Mihai3. 
Bejenaru Emanuel4. 
Benchea Marian5. 
Budău Claudiu6. 
Ciubotaru Ştefan7. 
Dorcu Petru8. 
Dumea Marius-Claudiu9. 
Gabor Ciprian10. 
Gălăţanu Gheorghe11. 
Herciu Claudiu12. 
Hodea Cristi13. 
Imbrea Emanuel14. 
Neagoe Cristi Daniel15. 
Oancea Ioan16. 
Petrişor Vasile17. 
Pişta Cristian18. 
Pişta Romeo19. 

Anul V (19))
Agu Paul1. 
Budău Daniel2. 
Budulai Ioan3. 
Bulai Marius-Adrian4. 
Burcă Cătălin-Cristian5. 
Ciobanu Marius6. 
Dîscă Liviu7. 
Farţade Iulian8. 
Giurgi Ovidiu9. 
Iacobuţ Daniel10. 
Neculai Romeo11. 
Palu Lucian-Ştefan12. 
Patraşcu Eduard13. 
Pârţac Adrian14. 
Popescu Antonio-Vasile15. 
Robu Claudiu16. 
Şandor Ioan17. 
Tiba Ciprian18. 
Tiba Iosif19. 

Anul VI (18)
Alecu Cristinel1. 
Bitiuşcă Mihai-Daniel2. 
Blaj Mihăiţă3. 
Boroş Petrică4. 
Butnaru Paul5. 
Butnariu Petrică6. 
Cadar Augustin7. 
Canceal Robert8. 
Catană Ionel Bogdan9. 
Ceobanu Iulian10. 
Dascălu Marian11. 
Farcaş Cristinel12. 
Ianuş Gabriel-Claudiu13. 
Ignat Laurenţiu14. 
Iosub Irinel Iosif15. 
Lucaci Emanuel16. 
Lucaciu Sebastian17. 
Zelionca Alfons Eugen18. 

Anul Pastoral (23)
Adam Marius1. 
Andrei Ciprian2. 
Balint Iosif3. 
Balint Vincenţiu4. 
Bişoc Ciprian5. 
Bişoc Petru-Anton6. 
Bulai Ciprian7. 
Butacu Daniel-Nicu8. 
Catrinţaşu Mar.-Gabriel9. 
Dăncuţ Petrică10. 
Diac Cristian11. 
Dumea Iosif12. 
Fărăoanu Adrian13. 
Mărtinaş Ioan14. 
Măriuţ Felix15. 
Nedelciu Claudiu16. 
Pal Mihai17. 
Roca Felix-Marius18. 
Sabău Marius19. 
Sescu Florin-Petru20. 
Simon Ovidiu-Ludovic21. 
Tamaş Petru22. 
Ţîmpu Cristinel23. 

Anul I (28)
Adam Marius1. 
Amihăesei Daniel2. 
Bacoşcă Ţernă Gabriel3. 
Balint Mihai-Gabriel4. 
Beşleagă Pavel5. 
Blaj Leonard6. 
Bulai Eusebiu7. 
Ciobanu Gabriel8. 
Ciobănică Paul-Florin9. 
Cohanovschi Vasile10. 
Conţu Alin Benone11. 
Crişmaru Liviu12. 
Dămoc Sergiu-Marian13. 
Dima Tiberiu14. 
Enăşel Ciprian15. 
Frîncu Daniel16. 
Gabor Liviu17. 
Ghiurcă Ciprian18. 
Ghiuzan Silviu19. 
Giurgi Pavel20. 
Jitaru Emilian21. 
Jitaru Florin22. 
Lucaci Maximilian23. 
Luzinschi Mihai-Daniel24. 
Medveş Ştefan25. 
Pal Ionuţ26. 
Scovronschi Ov.-Cristian27. 
Vorga Ioan-Marius28. 

Anul II (29)
Baciu Costel-Paul1. 
Baciu Ionuţ-Alexandru2. 
Bejan-Piser Ciprian3. 
Bîrnat Cristian4. 
Blaj Marcelin5. 
Blînda Marian6. 
Bordeuş Florin-Ciprian7. 
Bulai Mar. Gheorghiţă8. 
Cimpoieşu Cazimir9. 
Cimpoeşu Eduard10. 
Ciobanu Gabriel11. 
Coardă Adrian12. 
Cojan Marius13. 
Farcaş Cătălin14. 
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2004/2005
Hîrja Andrei-Ionuţ15. 
Iancu Pius-Petru16. 
Ianuş Vasile-Lucian17. 
Ilieş Marius-Petrică18. 
Imbrişcă Ionuţ-Eremia19. 
Mogda Petru-Mihăiţă20. 
Obreja Stanislav21. 
Pîrţac Emanoil22. 
Robu Eugen23. 
Rotăraş Ştefan-Cătălin24. 
Sascău Gabriel25. 
Stolnicu Ştefan26. 
Treja Paul27. 
Trefescu Marcelin Iosif28. 
Văcaru Claudiu29. 

Anul III (17)
Antica Adrian-Mihai1. 
Bălteanu Iosif2. 
Bogatu Ştefan3. 
Chelariu Marius-Ionuţ4. 
Cocuţ Claudiu5. 
Diac Lucian6. 
Enăşel Marius7. 
Farţade Gabriel8. 
Ferestrăoaru Laurenţiu9. 
Hîrja Felician10. 
Mătăşel Răzvan11. 
Mihoc Valerian12. 
Petrea Andrei-Ionel13. 
Petruţ Cristian14. 
Roca Iulian15. 
Stancu Paul-Sebastian16. 
Staszkovian Andrei17. 

Anul IV (24)
Adam Lucian1. 
Adochiţei Iulian2. 
Balan Ioan3. 
Blăjuţă Adrian4. 
Bortă Ştefan5. 
Bulai Adrian6. 
Bulai Liviu-Marian7. 
Dascălu Conel8. 
Dăncuţă Laurenţiu9. 
Fechetă Paul10. 

Gabor Adrian11. 
Gabor Eusebiu12. 
Gal Cristinel13. 
Lasclău Ciprian14. 
Medveş Petru15. 
Mihai Romeo16. 
Pal Sergiu-Alin17. 
Păduraru Ed. Emilian18. 
Robu Emil-Ioan19. 
Sascău Ciprian20. 
Savin Mihai21. 
Sociu Romică22. 
Stoica Sergiu-Doru23. 
Trişcă Gabriel24. 

Anul V (20)
Adam Marius1. 
Andrei Ciprian2. 
Balint Iosif3. 
Balint Vincenţiu4. 
Bişoc Ciprian5. 
Bişoc Petru-Anton6. 
Catrinţaşu Mar.-Gabriel7. 
Dăncuţ Petrică8. 
Diac Cristian9. 
Dumea Iosif10. 
Fărăoanu Adrian11. 
Măriuţ Felix12. 
Nedelciu Claudiu13. 
Rediu Albert14. 
Roca Felix-Marius15. 
Sabău Marius16. 
Sescu Florin-Petru17. 
Simon Ovidiu-Ludovic18. 
Tamaş Petru19. 
Ţîmpu Cristinel20. 

Anul VI (15)
Agu Paul1. 
Budău Daniel2. 
Burcă Cătălin-Cristian3. 
Ciobancă Eus.-Gabriel4. 
Ciobanu Marius5. 
Farţade Iulian6. 
Iacobuţ Daniel7. 
Mateiaş Eugen8. 

Neculai Romeo9. 
Patraşcu Eduard10. 
Popescu Antonio-Vasile11. 
Robu Claudiu12. 
Şandor Ioan13. 
Tiba Ciprian14. 
Tiba Iosif15. 

Anul Pastoral (19)
Achim Vlad Nicolae1. 
Avădăni Lucian2. 
Balan Mihai3. 
Bejenaru Emanuel4. 
Benchea Marian5. 
Budău Claudiu6. 
Ciubotaru Ştefan7. 
Dorcu Petru8. 
Dumea Marius-Claudiu9. 
Gabor Ciprian10. 
Gălăţanu Gheorghe11. 
Herciu Claudiu12. 
Hodea Cristi13. 
Imbrea Emanuel14. 
Neagoe Cristi Daniel15. 
Oancea Ioan16. 
Petrişor Vasile17. 
Pişta Cristian18. 
Pişta Romeo19. 
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2005/2006
Anul I (23)

Anghel Gabriel-Cristian1. 
Butnaru Alin-Cătălin2. 
Cancel Daniel3. 
Căliman Paul4. 
Ciobanu Dominic-Sorin5. 
Ciobanu Sergiu-Iulian6. 
Cobzaru Ioan7. 
Cojan Mihail8. 
David Anton Valentin9. 
Dumitrescu Andrei10. 
Enăşoae Marius11. 
Gărghi Marian12. 
Gherghel Andrei13. 
Ghiuzan Ovidiu14. 
Grădinaru Tarciziu15. 
Lucaci Ionuţ16. 
Mihoc Petrică17. 
Neculeşi Paul-Cristian18. 
Petre Iustian-Ionuţ19. 
Robu Gabriel-Iulian20. 
Solomon Ovidiu-Ciprian21. 
Trifescu Claudiu-Lucian22. 
Varga Cristinel23. 

Anul II (24)
Adam Marius1. 
Amihăesei Daniel2. 
Bacoşcă Ţernă Gabriel3. 
Balint Mihai-Gabriel4. 
Beşleagă Pavel5. 
Bulai Eusebiu6. 
Ciobanu Gabriel7. 
Ciobănică Paul-Florin8. 
Cohanovschi Vasile9. 
Conţu Alin Benone10. 
Crişmaru Liviu11. 
Dămoc Sergiu-Marian12. 
Dima Tiberiu13. 
Enăşel Ciprian14. 
Frîncu Daniel15. 
Ghiurcă Ciprian16. 
Ghiuzan Silviu17. 
Giurgi Pavel18. 
Jitaru Emilian19. 
Jitaru Florin20. 

Lucaci Maximilian21. 
Pal Ionuţ22. 
Scovronschi Ov.-Cristian23. 
Vorga Ioan-Marius24. 

Anul III (25)
Baciu Costel-Paul1. 
Bejan-Piser Ciprian2. 
Bîrnat Cristian3. 
Blaj Marcelin4. 
Blînda Marian5. 
Bordeuş Florin-Ciprian6. 
Bulai Marc. Gheorghiţă7. 
Cimpoieşu Cazimir8. 
Ciobanu Gabriel9. 
Coardă Adrian10. 
Cojan Marius11. 
Farcaş Cătălin12. 
Iancu Pius-Petru13. 
Ianuş Vasile-Lucian14. 
Ilieş Marius-Petrică15. 
Imbrişcă Ionuţ-Eremia16. 
Mogda Petru-Mihăiţă17. 
Obreja Stanislav18. 
Pîrţac Emanoil19. 
Robu Eugen20. 
Rotăraş Ştefan-Cătălin21. 
Sascău Gabriel22. 
Stolnicu Ştefan23. 
Treja Paul24. 
Văcaru Claudiu25. 

Anul IV (12)
Bălteanu Iosif1. 
Bogatu Ştefan2. 
Cocuţ Claudiu3. 
Diac Lucian4. 
Enăşel Marius5. 
Ferestrăoaru Laurenţiu6. 
Hîrja Felician7. 
Mătăşel Răzvan8. 
Mihoc Valerian9. 
Petrea Andrei-Ionel10. 
Roca Iulian11. 
Staszkovian Andrei12. 

Anul V (17)
Avădăni Lucian1. 
Balan Mihai2. 
Bejenaru Emanuel3. 
Benchea Marian4. 
Budău Claudiu5. 
Bulai Ciprian6. 
Butacu Daniel-Nicu7. 
Ciubotaru Ştefan8. 
Dorcu Petru9. 
Dumea Marius-Claudiu10. 
Gabor Ciprian11. 
Gălăţanu Gheorghe12. 
Herciu Claudiu13. 
Hodea Cristi14. 
Imbrea Emanuel15. 
Petrişor Vasile16. 
Pişta Cristian17. 

Anul VI (21)
Adam Marius1. 
Andrei Ciprian2. 
Balint Iosif3. 
Balint Vincenţiu4. 
Bişoc Ciprian5. 
Bişoc Petru-Anton6. 
Catrinţaşu Mar.-Gabriel7. 
Dăncuţ Petrică8. 
Diac Cristian9. 
Dumea Iosif10. 
Fărăoanu Adrian11. 
Giurgi Ovidiu12. 
Mărtinaş Ioan13. 
Măriuţ Felix14. 
Nedelciu Claudiu15. 
Rediu Albert16. 
Roca Felix-Marius17. 
Sabău Marius18. 
Sescu Florin-Petru19. 
Tamaş Petru20. 
Ţîmpu Cristinel21. 
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2006/2007
Anul Pastoral (24)

Adam Lucian1. 
Adochiţei Iulian2. 
Balan Ioan 3. 
Blăjuţă Adrian4. 
Bortă Ştefan5. 
Bulai Adrian6. 
Bulai Liviu-Marian7. 
Dascălu Conel8. 
Dăncuţă Laurenţiu9. 
Fechetă Paul10. 
Gabor Adrian11. 
Gabor Eusebiu12. 
Gal Cristinel13. 
Lasclău Ciprian14. 
Medveş Petru15. 
Mihai Romeo16. 
Pal Sergiu-Alin17. 
Păduraru Ed. Emilian18. 
Robu Emil-Ioan19. 
Sascău Ciprian20. 
Savin Mihai21. 
Sociu Romică22. 
Stoica Sergiu-Doru23. 
Trişcă Gabriel24. 

Anul I (28)
Aileni Adrian1. 
Asiminicesei Bog.-Andrei2. 
Baciu Ciprian-Gabriel3. 
Băcăuanu Marius4. 
Bejenaru Ovidiu-Gabriel5. 
Bîrnat Gabriel6. 
Blaj Marian7. 
Bogdan Iulian-Petrică8. 
Budău Tiberiu9. 
Bulai Claudiu10. 
Busuioc Ionuţ Ovidiu11. 
Cipcă Cosmin12. 
Cobzaru Mihai13. 
Croitoru Cosmin14. 
Dămoc Marian-Ionuţ15. 
Dăncuţă Daniel-Irimia16. 
Demşa Crainicu-Virgiliu17. 
Gabor Sergiu18. 
Herciu Aurelian19. 
Luca Laurenţiu20. 
Lucaci Florin Ionuţ21. 
Lucaciu Costeş-Răzvan22. 
Mărtinaş Marius 23. 
Mihai Virgil24. 
Milia Gheorghe25. 
Roman Ştefan26. 
Şandru Nicu Andrei27. 
Şchiopu Marian Iulian28. 

Anul II (23)
Anghel Gabriel-Cristian1. 
Butnaru Alin-Cătălin2. 
Cancel Daniel3. 
Căliman Paul4. 
Ciobanu Dominic-Sorin5. 
Ciobanu Sergiu-Iulian6. 
Cobzaru Ioan7. 
Cojan Mihail8. 
David Anton Valentin9. 
Dumitrescu Andrei10. 
Enăşoae Marius11. 
Frîncu Daniel12. 
Gărghi Marian13. 
Ghiuzan Ovidiu14. 
Grădinaru Tarciziu15. 

Lucaci Ionuţ16. 
Mihoc Petrică17. 
Neculeşi Paul-Cristian18. 
Petre Iustian-Ionuţ19. 
Robu Gabriel-Iulian20. 
Solomon Ovidiu-Ciprian21. 
Trifescu Claudiu-Lucian22. 
Varga Cristinel23. 

Anul III (22)
Adam Marius1. 
Amihăesei Daniel2. 
Bacoşcă Ţernă Gabriel3. 
Balint Mihai-Gabriel4. 
Beşleagă Pavel5. 
Blaj Leonard6. 
Bulai Eusebiu7. 
Ciobanu Gabriel8. 
Cohanovschi Vasile9. 
Conţu Alin Benone10. 
Crişmaru Liviu11. 
Dămoc Sergiu-Marian12. 
Dima Tiberiu13. 
Enăşel Ciprian 14. 
Ghiurcă Ciprian15. 
Ghiuzan Silviu16. 
Giurgi Pavel17. 
Jitaru Emilian18. 
Jitaru Florin19. 
Lucaci Maximilian20. 
Pal Ionuţ21. 
Scovronschi Ov.-Cristian22. 

Anul IV (23)
Baciu Costel-Paul1. 
Bejan-Piser Ciprian2. 
Bîrnat Cristian3. 
Blaj Marcelin4. 
Blînda Marian5. 
Bordeuş Florin-Ciprian6. 
Bulai Mar. Gheorghiţă7. 
Cimpoieşu Cazimir8. 
Cojan Marius9. 
Farcaş Cătălin10. 
Iancu Pius-Petru11. 
Ianuş Vasile-Lucian12. 
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2006/2007
Ilieş Marius-Petrică13. 
Imbrişcă Ionuţ-Eremia14. 
Mogda Petru-Mihăiţă15. 
Obreja Stanislav16. 
Pîrţac Emanoil17. 
Robu Eugen18. 
Rotăraş Ştefan-Cătălin19. 
Sascău Gabriel20. 
Stolnicu Ştefan21. 
Treja Paul22. 
Văcaru Claudiu23. 

Anul V (22)
Adam Lucian1. 
Balan Ioan2. 
Blăjuţă Adrian3. 
Bortă Ştefan4. 
Bulai Adrian5. 
Bulai Liviu-Marian6. 
Dăncuţă Laurenţiu7. 
Fechetă Paul8. 
Gabor Adrian9. 
Gabor Eusebiu10. 
Gal Cristinel11. 
Lasclău Ciprian12. 
Medveş Petru13. 
Mihai Romeo14. 
Pal Sergiu-Alin15. 
Păduraru Ed. Emilian16. 
Robu Emil-Ioan17. 
Sascău Ciprian18. 
Savin Mihai19. 
Sociu Romică20. 
Stoica Sergiu-Doru21. 
Trişcă Gabriel22. 

Anul VI (15)
Avădăni Lucian1. 
Balan Mihai2. 
Bejenaru Emanuel3. 
Benchea Marian4. 
Budău Claudiu5. 
Bulai Ciprian6. 
Butacu Daniel-Nicu7. 
Ciubotaru Ştefan8. 
Dorcu Petru9. 
Dumea Marius-Claudiu10. 
Herciu Claudiu11. 
Hodea Cristi12. 
Imbrea Emanuel13. 
Petrişor Vasile14. 
Pişta Cristian15. 

Anul Pastoral (11)
Bălteanu Iosif1. 
Bogatu Ştefan2. 
Cocuţ Claudiu3. 
Diac Lucian4. 
Enăşel Marius5. 
Ferestrăoaru Laurenţiu6. 
Hîrja Felician7. 
Mătăşel Răzvan8. 
Mihoc Valerian9. 
Petrea Andrei-Ionel10. 
Roca Iulian11. 
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Tabel sintetic pe ani academici
(1956-2006)

Anul Intraţi
anul I

total hiro-
toniţi

Anul Intraţi 
anul I

total hiroto-
niţi

1956/1957
1957/1958
1958/1959
1959/1960
1960/1961
1961/1962
1962/1963
1963/1964
1964/1965
1965/1966
1966/1967
1967/1968
1968/1969
1969/1970
1970/1971
1971/1972
1972/1973
1973/1974
1974/1975
1975/1976
1976/1977
1977/1978
1978/1979
1979/1980
1980/1981
1981/1982

2
9
16
19
24
0
19
0
0
17
0
0
0
24
0
0
0
29
0
0
0
24
26
3
39
0

20
25
34
46
61
58
76
62
47
45
31
30
15
39
31
18
18
47
48
29
28
51
75
50
86
79

3
5
2
5
1
0
4
9
13
15
0
15
0
0
12
1
0
0
18
0
0
0
23
2
0
0

1982/1983
1983/1984
1984/1985
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007

23
33
0
10
10
9
12
12
24
40
35
34
28
33
58
37
37
41
30
38
25
30
28
23
28

102
108
80
88
64
73
67
48
70
88
111
128
133
149
180
186
194
195
198
179
141
162
152
146
144

17
24
0
31
1
12
28
0
9
6
7
10
9
13
20
21
26
19
21
20
11
19
15
18
17

Total intraţi: 907
  hirotoniţi: 502

procent 55,34%
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2. Superiorii şi profesorii

O a doua direcţie de cercetare are în vedere personalităţile care au con-
dus şi moderat formarea umană, intelectuală, spirituală şi pastorală a se-
minariştilor. Inelul de legătură dintre cele două perioade este asigurat de 
pr. Anton Trifaş, care a fost rectorul Seminarului între 1946-1948 şi, apoi, 
după redeschidere, între 1956-1966. Cu 12 ani de rectorat, „Doctor practi-
cus”, cum era supranumit pr. Anton Trifaş, conduce detaşat în lista recto-
rilor, fi ind urmat de pr. Alois Bulai, cu 7 ani de rectorat. Dintre părinţii 
spirituali, pe primul loc se afl ă pr. Ioan Jicmon, cu 16 ani de direcţiune 
spirituală, urmat pe pr. Anton Dancă, cu 12 ani. Între prefecţii de disciplină 
cel mai mult a rezistat pr. Anton Bişoc (10,5 ani), fi ind urmat de pr. Grigore 
Duma (9 ani). Postul de director economic a fost coordonat cel mai mult de 
dl. Mihai Lăcătuşu (12 ani), urmat de pr. Francisc Căzănel (9 ani).

La fel de evidentă este continuitatea şi reînnoirea dacă privim succesiu-
nea profesorilor care s-au ocupat de formarea intelectuală a seminariştilor. 
Aici putem deosebi trei etape. Prima se referă la profesorii care au preluat 
activitatea didactică în 1956; a doua la profesori plecaţi la studii în anii ’70, 
iar a treia la cei plecaţi la studii în anii ’80 şi ’90. 

Figuri de referinţă pentru multe generaţii de seminarişti în anii de după 
redeschiderea Seminarului au fost:

pr. Anton Trifaş (21.10.1906-29.02.1968), profesor de teologie mora-• 
lă, a studiat la Colegiul „Bringole-Salle” din Genova.
pr. Gaspar Bachmeier (13.11.1909-09.07.1971), profesor de exegeză • 
şi drept canonic, a studiat la Universitatea din Strasbourg.
Rafael Friedrich (13.01.1914-11.05.1969), profesor de fi lozofi e şi te-• 
ologie dogmatică, a studiat la Seminarul din Bucureşti
şi Ioan Jicmon (27.03.1915-27.06.1980), profesor de liturgică, a stu-• 
diat la Seminarul din Iaşi. 

Un moment important pentru activitatea didactică din Seminarul die-
cezan din Iaşi l-a constituit reîntoarcerea de la studii a primului grup de 
preoţi, absolvenţi ai acestui Seminar, care şi-au putut completa formarea 
teologică la universităţile pontifi cale din Roma. 

Primii care au plecat, în 1973, au fost: 
pr. Ioan Robu (a studiat teologia morală la Universitatea „Sfântul • 
Ioan din Lateran” şi la Academia Alfonsiană, s-a întors în 1978); 
pr. Anton Lucaci (a studiat dreptul canonic la Universitatea Grego-• 
riana, s-a întors în 1982);
pr. Vladimir Petercă (a studiat exegeza la Institutul Biblic şi teologie • 
biblică la Universitatea Gregoriana din Roma, s-a întors în 1981).
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Lor le-au urmat, în 1975, 
pr. Eduard Ferenţ (a studiat teologie dogmatică la Universitatea Ur-• 
baniană şi teologie liturgică la Colegiul „Sfântul Anselm”, s-a întors 
în 1979);
pr. Alois Fechet (a studiat fi lozofi a la Universitatea Urbaniana, s-a • 
întors în 1980). 

În 1977:
pr. Anton Despinescu (a studiat istoria bisericească la Universitatea • 
Urbaniana, s-a întors în 1980).

În 1979:
pr. Alois Bişoc (a studiat teologie pastorală la Universitatea „Sfântul • 
Ioan din Lateran”, s-a întors în 1984);
pr. Anton Ghiurcă (a studiat catehetică la Universitatea Salesiană şi • 
teologie spirituală la Universitatea Gregoriană, s-a întors în 1985);

În 1980:
pr. Aurel Percă (a studiat teologie orientală la Institutul Oriental şi • 
teologie morală la Academia Alfonsiană, s-a întors în 1985)

În 1981:
pr. Ioan Tamaş (a studiat dreptul canonic la Universitatea „Sfântul • 
Ioan din Lateran”, s-a întors în 1986).

În 1986:
pr. Anton Budău (a studiat exegeza la Institutul Biblic, s-a întors în • 
1990);
pr. Alois Bulai (a studiat exegeza la Institutul Biblic, s-a întors în • 
1990)
pr. Emil Dumea (a studiat istoria bisericească la Universitatea Gre-• 
goriana, s-a întors în 1990).

În 1988:
pr. Claudiu Dumea (a studiat liturgia la Institutul Sfântul Anselm, • 
s-a întors în 1990).

În 1992:
pr. Wilhelm Dancă (a studiat fi lozofi a la Universitatea Gregoriana, • 
s-a întors în 1996).
pr. Isidor Chinez (a studiat teologie morală la Academia Alfonsiană, • 
s-a întors în 1994).
pr. Lucian Farcaş (a studiat teologie morală la Universitatea din Bo-• 
chum, s-a întors în 1997)

În 1994:
pr. Ştefan Lupu (a studiat teologia dogmatică la Universitatea Gre-• 
goriana, s-a întors în 1999).

În 1996:
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pr. Mihai Patraşcu (a studiat dreptul canonic la Universitatea „Sfân-• 
tul Ioan din Lateran”, s-a întors în 2000).

În 1999:
pr. Iosif Antili (a studiat exegeza la Institutul Biblic, s-a întors în • 
2003).

În 2000:
pr. Cristinel Fodor (a studiat teologia spirituală la Institutul de Spi-• 
ritualitate „Teresianum”, s-a întors în 2002).
pr. Daniel Iacobuţ (a studiat primul ciclu de teologie la Universita-• 
tea „Sfântul Ioan din Lateran” şi apoi s-a specializat în liturgie la 
Institutul de Liturgie „Sfântul Anselm”, s-a întors în 2005).

În 2003:
pr. Bogdan Herciu (a studiat fi lozofi a la Universitatea Gregoriană, • 
s-a întors în 2006).

Tabel cu superiorii Seminarului (1956-2006)
An 

academic
Rector Director 

spiritual
Prefect 

disciplină
Director 
economic

1956/1957 Anton Trifaş L. Nestmann
R. Friedrich

A. Bişoc A. Sar

1957/1958 Anton Trifaş L. Nestmann
R. Friedrich

A. Bişoc A. Sar

1958/1959 Anton Trifaş L. Nestmann
R. Friedrich

A. Bişoc A. Gabor

1959/1960 Anton Trifaş I. Jicmon
R. Friedrich

A. Bişoc A. Gabor

1960/1961 Anton Trifaş I. Jicmon
R. Friedrich

A. Bişoc A. Gabor

1961/1962 Anton Trifaş I. Jicmon
R. Friedrich

A. Bişoc A. Gabor

1962/1963 Anton Trifaş I. Jicmon
R. Friedrich

A. Bişoc D. Adămuţ

1963/1964 Anton Trifaş I. Jicmon
R. Friedrich

A. Bişoc D. Adămuţ

1964/1965 Anton Trifaş I. Jicmon
R. Friedrich

A. Bişoc A. Donea

1965/1966 Anton Trifaş I. Jicmon
R. Friedrich

A. Bişoc A. Donea

1966/1967 Anton Trifaş
Gaspar Bachmeier

I. Jicmon
R. Friedrich

A. Bişoc
I. Pal

A. Donea
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1967/1968 Gaspar Bachmeier I. Jicmon
R. Friedrich

I. Pal A. Donea

1968/1969 Gaspar Bachmeier I. Jicmon
R. Friedrich

I. Pal A. Donea

1969/1970 Gaspar Bachmeier I. Jicmon A. Lucaci A. Donea
1970/1971 Gaspar Bachmeier I. Jicmon A. Lucaci A. Donea
1971/1972 Anton Despinescu I. Jicmon A. Lucaci A. Donea
1972/1973 Eduard Ferenţ I. Jicmon G. Duma I. Budulai
1973/1974 Eduard Ferenţ I. Jicmon G. Duma I. Budulai
1974/1975 Eduard Ferenţ I. Jicmon G. Duma I. Budulai
1975/1976 Petru Gherghel A. Donea G. Duma I. Budulai
1976/1977 Petru Gherghel A. Donea G. Duma I. Budulai
1977/1978 Petru Gherghel A. Donea G. Duma D. Farcaş
1978/1979 Eduard Sechel A. Donea G. Duma D. Farcaş

M. Lăcătuşu
1979/1980 Eduard Ferenţ G. Lenghen I. Tamaş M. Lăcătuşu
1980/1981 Eduard Ferenţ G. Lenghen I. Tamaş M. Lăcătuşu
1981/1982 Eduard Ferenţ

Ioan Robu
G. Lenghen G. Duma M. Lăcătuşu

1982/1983 Ioan Robu G. Lenghen G. Duma
A. Lucaci

M. Lăcătuşu

1983/1984 Ioan Robu
Alois Fechet

G. Lenghen A. Lucaci M. Lăcătuşu

1984/1985 Alois Fechet G. Patraşcu I. Gabor M. Lăcătuşu
1985/1986 Alois Fechet A. Ghiurcă I. Gabor M. Lăcătuşu
1986/1987 Alois Fechet A. Ghiurcă I. Gabor M. Lăcătuşu
1987/1988 Alois Fechet A. Ghiurcă I. Gabor M. Lăcătuşu
1988/1989 Alois Fechet A. Ghiurcă I. Gabor M. Lăcătuşu
1989/1990 Aurel Percă A. Ghiurcă I. Gabor M. Lăcătuşu
1990/1991 Aurel Percă P. Mareş P. Chelaru F. Căzănel
1991/1992 Aurel Percă P. Mareş P. Chelaru F. Căzănel
1992/1993 Aurel Percă P. Mareş P. Chelaru F. Căzănel
1993/1994 Aurel Percă A. Dancă P. Chelaru F. Căzănel
1994/1995 Alois Bulai A. Dancă P. Chelaru F. Căzănel
1995/1996 Alois Bulai A. Dancă

C. Dumea
P. Chelaru
B. Lucaci

F. Căzănel
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1996/1997 Alois Bulai A. Dancă
T. Rostworowski
C. Dumea

B. Lucaci
I. Răchiteanu

F. Căzănel

1997/1998 Alois Bulai A. Dancă
L. Farcaş
C. Dumea

B. Lucaci
I. Răchiteanu

F. Căzănel

1998/1999 Alois Bulai A. Dancă
L. Farcaş
C. Dumea

B. Lucaci
I. Răchiteanu

F. Căzănel

1999/2000 Alois Bulai A. Dancă
L. Farcaş
C. Dumea
A. Iştoc

I. Răchiteanu
M. Rotaru
Ş. Lupu

I. Arcana

2000/2001 Alois Bulai A. Dancă
L. Farcaş
C. Dumea
A. Iştoc

I. Răchiteanu
M. Rotaru
Ş. Lupu

I. Arcana

2001/2002 Wilhelm Dancă A. Dancă
L. Farcaş
C. Dumea
A. Iştoc

Ş. Lupu
D. Ghitiu

I. Arcana

2002/2003 Wilhelm Dancă C. Fodor
A. Dancă
C. Dumea
A. Iştoc

Ş. Lupu
D. Ghitiu

I. Arcana

2003/2004 Wilhelm Dancă C. Fodor
A. Dancă
C. Dumea

Ş. Lupu
D. Ghitiu
G. Farcaş
F. Tiba

D. Ghitiu

2004/2005 Wilhelm Dancă C. Fodor
A. Dancă
C. Dumea

Ş. Lupu
D. Ghitiu
G. Farcaş
F. Tiba

D. Ghitiu

2005/2006 Wilhelm Dancă C. Fodor
V. Ababei
C. Dumea

G. Farcaş
F. Tiba
Ş. Lupu

M. Dumitru

2006/2007 Wilhelm Dancă C. Fodor
V. Ababei
C. Dumea

G. Farcaş
F. Tiba
Ş. Lupu

M. Dumitru
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Tabel cu profesorii 
la principalele discpipline teologice

1956-2006

An 
academic

Filozofi e Exegeză Dogmatică Morală Drept Liturgică

1956/1957 P. Andrei
R. Friedrich

C. Pakocs
G. Bachmeier

L. Nestmann
R. Friedrich

A. Trifaş A. Trifaş
G. Bachmeier

L. Nest-
mann
A. Trifaş

1957/1958 P. Andrei
R. Friedrich

G. Bachmeier R. Friedrich A. Trifaş G. Bachmeier A. Trifaş

1958/1959 R. Friedrich G. Bachmeier R. Friedrich A. Trifaş G. Bachmeier A. Trifaş

1959/1960 R. Friedrich G. Bachmeier R. Friedrich A. Trifaş G. Bachmeier A. Trifaş

1960/1961 R. Friedrich G. Bachmeier R. Friedrich A. Trifaş G. Bachmeier I. Jicmon

1961/1962 R. Friedrich G. Bachmeier R. Friedrich A. Trifaş G. Bachmeier I. Jicmon

1962/1963 R. Friedrich G. Bachmeier R. Friedrich A. Trifaş G. Bachmeier I. Jicmon

1963/1964 E. Ferenţ G. Bachmeier R. Friedrich A. Trifaş G. Bachmeier I. Jicmon

1964/1965 E. Ferenţ G. Bachmeier R. Friedrich A. Trifaş G. Bachmeier I. Jicmon

1965/1966 E. Ferenţ G. Bachmeier R. Friedrich A. Trifaş G. Bachmeier I. Jicmon

1966/1967 E. Ferenţ G. Bachmeier R. Friedrich A. Gherguţ G. Bachmeier I. Jicmon

1967/1968 E. Ferenţ G. Bachmeier R. Friedrich A. Gherguţ G. Bachmeier I. Jicmon

1968/1969 E. Ferenţ G. Bachmeier R. Friedrich A. Gherguţ G. Bachmeier I. Jicmon

1969/1970 E. Ferenţ G. Bachmeier E. Ferenţ A. Gherguţ G. Bachmeier I. Jicmon

1970/1971 E. Ferenţ G. Bachmeier E. Ferenţ P. Gherghel G. Bachmeier I. Jicmon

1971/1972 E. Ferenţ E. Sechel E. Ferenţ P. Gherghel E. Sechel I. Jicmon

1972/1973 E. Ferenţ E. Sechel E. Ferenţ P. Gherghel E. Sechel I. Jicmon

1973/1974 E. Ferenţ E. Sechel E. Ferenţ P. Gherghel E. Sechel I. Ciuraru

1974/1975 E. Ferenţ E. Sechel E. Ferenţ P. Gherghel E. Sechel I. Ciuraru

1975/1976 G. Duma E. Sechel G. Duma P. Gherghel E. Sechel I. Ciuraru

1976/1977 I. Ciuraru E. Sechel G. Duma P. Gherghel E. Sechel I. Ciuraru

1977/1978 C. Dumea E. Sechel I. Robu I. Robu E. Sechel A. Donea

1978/1979 C. Dumea E. Sechel I. Robu I. Robu E. Sechel A. Donea

1979/1980 C. Dumea E. Sechel E. Ferenţ I. Robu E. Sechel E. Ferenţ

1980/1981 A. Fechet E. Sechel
V. Petercă

E. Ferenţ I. Robu E. Sechel E. Ferenţ

1981/1982 A. Fechet V. Petercă E. Ferenţ I. Robu E. Ferenţ

1982/1983 A. Fechet V. Petercă A. Lucaci I. Robu A. Lucaci E. Ferenţ
C. Dumea

1983/1984 A. Fechet V. Petercă A. Lucaci I. Robu A. Lucaci C. Dumea



DIALOG TEOLOGIC 18 (2006)156

1984/1985 A. Fechet V. Petercă A. Lucaci A. Bişoc A. Lucaci C. Dumea

1985/1986 A. Fechet V. Petercă A. Lucaci A. Percă A. Lucaci C. Dumea

1986/1987 A. Fechet V. Petercă A. Lucaci A. Percă A. Lucaci C. Dumea

1987/1988 A. Fechet V. Petercă A. Lucaci A. Percă A. Lucaci C. Dumea

1988/1989 A. Fechet V. Petercă A. Lucaci A. Percă A. Lucaci C. Dumea

1989/1990 A. Budău V. Petercă A. Bişoc A. Percă A. Lucaci C. Dumea

1990/1991 A. Budău V. Petercă E. Ferenţ A. Percă I. Tamaş C. Dumea

1991/1992 A. Budău V. Petercă E. Ferenţ A. Percă I. Tamaş C. Dumea

1992/1993 A. Budău
T. Rostwo-
rowski

V. Petercă E. Ferenţ A. Percă I. Tamaş C. Dumea

1993/1994 A. Budău
T. Rostwo-
rowski

V. Petercă
A. Bulai

E. Ferenţ A. Percă I. Tamaş C. Dumea

1994/1995 A. Budău
T. Rostwo-
rowski

V. Petercă
A. Bulai

E. Ferenţ A. Percă I. Tamaş C. Dumea

1995/1996 A. Budău
T. Rostwo-
rowski

V. Petercă
A. Bulai

E. Ferenţ A. Percă I. Tamaş C. Dumea

1996/1997 W. Dancă
T. Rostwo-
rowski

A. Bulai
V. Petercă

E. Ferenţ A. Percă I. Tamaş C. Dumea

1997/1998 W. Dancă
T. Rostwo-
rowski

A. Bulai
V. Petercă

E. Ferenţ L. Farcaş
A. Percă

I. Tamaş C. Dumea

1998/1999 W. Dancă
T. Rostwo-
rowski

A. Bulai
V. Petercă

E. Ferenţ L. Farcaş
A. Percă

I. Tamaş C. Dumea

1999/2000 W. Dancă
T. Rostwo-
rowski

A. Bulai
V. Petercă
I. Faraoanu

E. Ferenţ
Ş. Lupu

L. Farcaş
I. Chinez
A. Percă

I. Tamaş C. Dumea

2000/2001 W. Dancă
T. Rostwo-
rowski

A. Bulai
V. Petercă
I. Faraoanu

E. Ferenţ
Ş. Lupu

L. Farcaş
I. Chinez
A. Percă

M. Patraşcu C. Dumea

2001/2002 W. Dancă
T. Rostwo-
rowski

A. Bulai
V. Petercă
I. Faraoanu

E. Ferenţ
Ş. Lupu

L. Farcaş
I. Chinez
A. Percă

M. Patraşcu C. Dumea

2002/2003 W. Dancă
T. Rostwo-
rowski

A. Bulai
V. Petercă
I. Faraoanu

E. Ferenţ
Ş. Lupu

L. Farcaş
I. Chinez
A. Percă

M. Patraşcu C. Dumea

2003/2004 W. Dancă
I. Ianuş
T. Rostwo-
rowski

A. Bulai
V. Petercă
I. Antili

E. Ferenţ
Ş. Lupu

L. Farcaş
I. Chinez
A. Percă

M. Patraşcu C. Dumea
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2004/2005 W. Dancă
T. Rostwo-
rowski

A. Bulai
V. Petercă
I. Antili

E. Ferenţ
Ş. Lupu

L. Farcaş
I. Chinez
A. Percă

M. Patraşcu C. Dumea

2005/2006 W. Dancă
M. Blaj

A. Bulai
V. Petercă
I. Antili

E. Ferenţ
Ş. Lupu

L. Farcaş
I. Chinez
A. Percă

M. Patraşcu C. Dumea

2006/2007 W. Dancă
M. Blaj
P. Butnaru

A. Bulai
I. Antili

E. Ferenţ
Ş. Lupu

L. Farcaş
I. Chinez
A. Percă

M. Patraşcu C. Dumea
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3. Programa analitică

A treia direcţie de cercetare este programa analitică a disciplinelor de 
studiu propuse în cadrul celor două cicluri: de fi lozofi e şi de teologie. Nu 
am voit să intrăm în conţinutul acestor materii, ci doar să ilustrăm ceea ce 
s-a păstrat şi ceea ce s-a schimbat de-a lungul timpului. 

În funcţie de structura lor, am deosebit patru perioade: 
1886-1948: în această perioadă, ciclul fi lozofi c dura trei ani, iar cel • 
teologic tot trei ani. Limba de predare era latina. La primul ciclul, 
disciplinele fi lozofi ce se fundamentau pe fi lozofi a scolastică. Alături 
de aceste materii strict fi lozofi ce, se studiau şi alte discipline de cul-
tură generală.
1956-1977: şi în această perioadă, ciclul fi lozofi c dura trei ani, iar cel • 
teologic tot trei ani. Limba de predare era latina. La primul ciclul, 
disciplinele fi lozofi ce se fundamentau pe fi lozofi a scolastică. Alături 
de aceste materii strict fi lozofi ce, se studiau şi alte discipline de cul-
tură generală.
1977-1990: în 1977, preluând indicaţiile magisteriului bisericesc de • 
după Conciliul al II-lea din Vatican, şi în Seminarul diecezan din Iaşi 
are loc o restructurare a învăţământului fi lozofi c şi teologic. Astfel, 
ciclul fi lozofi c este redus la doi ani, iar ciclul teologic creşte la patru 
ani. Disciplinele fi lozofi ce şi cele teologice asimilează din ce în ce mai 
mult spiritul inovator post-conciliar. 
1990-2006: în această perioadă, deşi se păstrează structura prece-• 
dentă, se notează o mai mare varietate a cursurilor atât fi lozofi ce, 
cât şi teologice. Se introduc cursurile opţionale şi seminariile, pre-
cum şi lucrarea de bacalaureat în teologie. 
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Anul Sem. 1886-1948 1956-1977 1977-1990 1990-2006

I I Logica
(9-11 ore/săpt)
Religia
(2 ore/săpt)
Româna
(2 ore/săpt)
Latina
(2 ore/săpt)
Greaca
(2 ore/săpt)
Germana
(2 ore/săpt)
Matematica
(3 ore/săpt)
Ştiinţele naturale
(2 ore/săpt)
Limba ungară
(2 ore/săpt)
Limba polonă
(2 ore/săpt)
Educaţie morală
(1 ore/săpt)
Muzică
(1 ore/săpt)
Educaţie fi zică
(1 oră/săpt.)

Logica
(6 ore/săpt.)
Apologetica
(3 ore/săpt.)
Teologia morală
(2 ore/săpt.)
Istoria Bisericii
(3 ore/săpt.)
Patrologia
(1 oră/săpt.)
Limba latină
(3 ore/săpt.)
Biblicum
(2 ore/săpt.)
Muzica
(2 ore/săpt.)
Limba germană
(1 oră/săpt.)
Limba franceză
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)
Educaţie fi zică
(1 oră/săpt.)

Logica şi 
epistemologia
(4 ore/săpt.)
Istoria fi lozofi ei
(2 ore/săpt.)
Teol.fundamentală
(3 ore/săpt.)
Biblicum
(3 ore/săpt.)
Istoria Bisericii
(3 ore/săpt.)
Cântul bisericesc 
şi cor
(1 + 2 ore/săpt.)
Limba latină
(2 ore/săpt.)
Limba greacă
(1 oră/săpt.)
Limba ebraică
(1 oră/săpt.)
Metodologie
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Logica şi 
epistemologia
(4 ore/săpt.)
Istoria fi lozofi ei
(2 ore/săpt.)
Teol. fundamentală
(3 ore/săpt.)
Biblicum
(3 ore/săpt.)
Istoria Bisericii
(3 ore/săpt.)
Cântul bisericesc şi 
cor
(1 + 2 ore/săpt.)
Limba latină
(2 ore/săpt.)
Limba greacă
(1 oră/săpt.)
Limba ebraică
(1 oră/săpt.)
Metodologie
(1 oră/săpt.)

II Metafi zica
Ontologie
(9-11 ore/săpt)
Religia
(2 ore/săpt)
Româna
(2 ore/săpt)
Latina
(2 ore/săpt)
Greaca
(2 ore/săpt)
Germana
(2 ore/săpt)
Matematica
(3 ore/săpt)
Ştiinţele naturale
(2 ore/săpt)
Limba ungară
(2 ore/săpt)
Limba polonă
(2 ore/săpt)
Educaţie morală
(1 ore/săpt)
Muzică
(1 ore/săpt)
Educaţie fi zică
(1 ore/săpt)

Ontologia
(6 ore/săpt.)
Apologetica
(3 ore/săpt.)
Teologia morală
(2 ore/săpt.)
Istoria Bisericii
(3 ore/săpt.)
Patrologia
(1 oră/săpt.)
Limba latină
(3 ore/săpt.)
Biblicum
(2 ore/săpt.)
Muzica
(2 ore/săpt.)
Limba germană
(1 oră/săpt.)
Limba franceză
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)
Educaţie fi zică
(1 oră/săpt.)

Metafi zica
(4 ore/săpt.)
Istoria fi lozofi ei
(2 ore/săpt.)
Teologia funda-
mentală
(3 ore/săpt.)
Biblicum
(3 ore/săpt.)
Istoria Bisericii
(3 ore/săpt.)
Cântul bisericesc 
şi cor
(1 + 2 ore/săpt.)
Limba latină
(2 ore/săpt.)
Limba greacă
(1 oră/săpt.)
Limba ebraică
(1 oră/săpt.)
Metodologie
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Metafi zica
(4 ore/săpt.)
Istoria fi lozofi ei
(2 ore/săpt.)
Teologia fundamen-
tală
(3 ore/săpt.)
Biblicum
(3 ore/săpt.)
Istoria Bisericii
(3 ore/săpt.)
Cântul bisericesc şi 
cor
(1 + 2 ore/săpt.)
Limba latină
(2 ore/săpt.)
Limba greacă
(1 oră/săpt.)
Limba ebraică
(1 oră/săpt.)
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II I Teodiceea
(9-11 ore/săpt)
Religia
Româna
Latina
Greaca
Germana
Matematica
Ştiinţele naturale
Limba ungară
Limba polonă
Educaţie morală
Muzică
Educaţie fi zică

Cosmologia
(6 ore/săpt.)
Dogmatica funda-
mentală
(3 ore/săpt.)
Teologia morală
(2 ore/săpt.)
Istoria Bisericii
(3 ore/săpt.)
Patrologia
(1 oră/săpt.)
Limba latină
(3 ore/săpt.)
Biblicum
(2 ore/săpt.)
Muzica
(2 ore/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)
Educaţie fi zică
(1 oră/săpt.)

Psihologia şi
cosmologia
(4 ore/săpt.)
Istoria fi lozofi ei
(2 ore/săpt.)
Teologia funda-
mentală
(3 ore/săpt.)
Biblicum
(3 ore/săpt.)
Istoria Bisericii
(3 ore/săpt.)
Cântul bisericesc 
şi cor
(1 + 2 ore/săpt.)
Limba latină
(2 ore/săpt.)
Limba italiană
(1 oră/săpt.)
Limba ebraică
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Psihologia şi
cosmologia
(4 ore/săpt.)
Istoria fi lozofi ei
(2 ore/săpt.)
Teologia fundamen-
tală
(3 ore/săpt.)
Biblicum
(3 ore/săpt.)
Istoria Bisericii
(3 ore/săpt.)
Cântul bisericesc şi 
cor
(1 + 2 ore/săpt.)
Limba latină
(2 ore/săpt.)
Limba italiană
(1 oră/săpt.)
Limba ebraică
(1 oră/săpt.)

II Cosmologia
(9-11 ore/săpt)
Religia
(2 ore/săpt)
Româna
(2 ore/săpt)
Latina
(2 ore/săpt)
Greaca
(2 ore/săpt)
Germana
(2 ore/săpt)
Matematica
(3 ore/săpt)
Ştiinţele naturale
(2 ore/săpt)
Limba ungară
(2 ore/săpt)
Limba polonă
(2 ore/săpt)
Educaţie morală
(1 ore/săpt)
Muzică
(1 ore/săpt)
Educaţie fi zică
(1 ore/săpt)

Psihologia
(6 ore/săpt.)
Dogmatica funda-
mentală
(3 ore/săpt.)
Teologia morală
(2 ore/săpt.)
Istoria Bisericii
(3 ore/săpt.)
Patrologia
(1 oră/săpt.)
Limba latină
(3 ore/săpt.)
Biblicum
(2 ore/săpt.)
Muzica
(2 ore/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)
Educaţie fi zică
(1 oră/săpt.)

Teodiceea şi
etica
(4 ore/săpt.)
Istoria fi lozofi ei
(2 ore/săpt.)
Teologia funda-
mentală
(3 ore/săpt.)
Biblicum
(3 ore/săpt.)
Istoria Bisericii
(3 ore/săpt.)
Cântul bisericesc 
şi cor
(1 + 2 ore/săpt.)
Limba latină
(2 ore/săpt.)
Limba italiană
(1 oră/săpt.)
Limba ebraică
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Teodiceea şi
etica
(4 ore/săpt.)
Istoria fi lozofi ei
(2 ore/săpt.)
Teologia fundamen-
tală
(3 ore/săpt.)
Biblicum
(3 ore/săpt.)
Istoria Bisericii
(3 ore/săpt.)
Cântul bisericesc şi 
cor
(1 + 2 ore/săpt.)
Limba latină
(2 ore/săpt.)
Limba italiană
(1 oră/săpt.)
Limba ebraică
(1 oră/săpt.)
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III I Psihologia
(9-11 ore/săpt)
Religia
(2 ore/săpt)
Româna
(2 ore/săpt)
Latina
(2 ore/săpt)
Greaca
(2 ore/săpt)
Germana
(2 ore/săpt)
Matematica
(3 ore/săpt)
Ştiinţele naturale
(2 ore/săpt)
Limba ungară
(2 ore/săpt)
Limba polonă
(2 ore/săpt)
Educaţie morală
(1 ore/săpt)
Muzică
(1 ore/săpt)
Educaţie fi zică
(1 ore/săpt)

Teodiceea
(6 ore/săpt.)
Dogmatica funda-
mentală
(3 ore/săpt.)
Teologia morală
(2 ore/săpt.)
Istoria Bisericii
(3 ore/săpt.)
Patrologia
(1 oră/săpt.)
Limba latină
(3 ore/săpt.)
Biblicum
(2 ore/săpt.)
Muzica
(2 ore/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)
Educaţie fi zică
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmati-
că
(5 ore/săpt.)
Teologie morală
(5 ore/săpt.)
Exegeză
(3 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(3 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Liturgia
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Istoria  dogmelor
(1 oră/săpt.)
Ascetica
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmatică
(4 ore/săpt.)
Teologie morală
(4 ore/săpt.)
Exegeză
(4 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(2 ore/săpt.)
Liturgia
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(2 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Patrologia
(2 ore/săpt.)
Psihologie
(1 oră/săpt.)

II Etica
(9-11 ore/săpt)
Religia
(2 ore/săpt)
Româna
(2 ore/săpt)
Latina
(2 ore/săpt)
Greaca
(2 ore/săpt)
Germana
(2 ore/săpt)
Matematica
(3 ore/săpt)
Ştiinţele naturale
(2 ore/săpt)
Dreptul
(2 ore/săpt)
Economia politică
(2 ore/săpt)
Educaţie morală
(1 ore/săpt)
Muzică
(1 ore/săpt)
Educaţie fi zică
(1 ore/săpt)

Etica
(6 ore/săpt.)
Dogmatica funda-
mentală
(3 ore/săpt.)
Teologia morală
(2 ore/săpt.)
Istoria Bisericii
(3 ore/săpt.)
Patrologia
(1 oră/săpt.)
Limba latină
(3 ore/săpt.)
Biblicum
(2 ore/săpt.)
Muzica
(2 ore/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)
Educaţie fi zică
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmati-
că
(5 ore/săpt.)
Teologie morală
(5 ore/săpt.)
Exegeză
(3 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(3 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Liturgia
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Istoria  dogmelor
(1 oră/săpt.)
Ascetica
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmatică
(4 ore/săpt.)
Teologie morală
(4 ore/săpt.)
Exegeză
(4 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(2 ore/săpt.)
Liturgica
(2 ore/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Patrologia
(2 ore/săpt.)
Psihologie
(1 oră/săpt.)
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IV I Teologie dogmati-
că
(9 ore/săpt.)
Teologie morală
Dreptul canonic
(2 ore/săpt.)
Scriptura
(4 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Ritus sacri
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Limba latină
Limba ungară
(2 ore/săpt.)
Limba ebraică
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmati-
că
(5 ore/săpt.)
Teologie morală
(5 ore/săpt.)
Exegeză
(3 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(3 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Liturgia
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Istoria  dogmelor
(1 oră/săpt.)
Ascetica
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmati-
că
(5 ore/săpt.)
Teologie morală
(5 ore/săpt.)
Exegeză
(3 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(3 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Liturgia
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Istoria  dogmelor
(1 oră/săpt.)
Ascetica
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmatică
(4 ore/săpt.)
Teologie morală
(4 ore/săpt.)
Exegeză
(4 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(2 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(2 oră/săpt.)
Liturgica
(2 ore/săpt.)
Patrologia
(2 ore/săpt.)
Teologia spirituală
(2 ore/săpt.)

II Teologie dogmati-
că
(9 ore/săpt.)
Teologie morală
Dreptul canonic
(2 ore/săpt.)
Scriptura
(4 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Ritus sacri
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Limba latină
Limba ungară
(2 ore/săpt.)
Limba ebraică
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmati-
că
(5 ore/săpt.)
Teologie morală
(5 ore/săpt.)
Exegeză
(3 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(3 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Liturgia
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Istoria  dogmelor
(1 oră/săpt.)
Ascetica
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmati-
că
(5 ore/săpt.)
Teologie morală
(5 ore/săpt.)
Exegeză
(3 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(3 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Liturgia
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Istoria  dogmelor
(1 oră/săpt.)
Ascetica
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmatică
(4 ore/săpt.)
Teologie morală
(4 ore/săpt.)
Exegeză
(4 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(2 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(2 oră/săpt.)
Liturgica
(2 ore/săpt.)
Patrologia
(2 ore/săpt.)
Teologia spirituală
(2 ore/săpt.)
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V I Teologie dogmati-
că
(9 ore/săpt.)
Teologie morală
Dreptul canonic
(2 ore/săpt.)
Scriptura
(4 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Ritus sacri
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Limba latină
Limba ungară
(2 ore/săpt.)
Limba ebraică
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmati-
că
(5 ore/săpt.)
Teologie morală
(5 ore/săpt.)
Exegeză
(3 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(3 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Liturgia
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Istoria  dogmelor
(1 oră/săpt.)
Ascetica
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmati-
că
(5 ore/săpt.)
Teologie morală
(5 ore/săpt.)
Exegeză
(3 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(3 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Liturgia
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Istoria  dogmelor
(1 oră/săpt.)
Ascetica
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmatică
(4 ore/săpt.)
Teologie morală
(4 ore/săpt.)
Exegeză
(4 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(2 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(2 oră/săpt.)
Liturgica
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(2 oră/săpt.)
Catehetică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Teologia spirituală
(2 ore/săpt.)

II Teologie dogmati-
că
(9 ore/săpt.)
Teologie morală
Dreptul canonic
(2 ore/săpt.)
Scriptura
(4 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Ritus sacri
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Limba latină
Limba ungară
(2 ore/săpt.)
Limba ebraică
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmati-
că
(5 ore/săpt.)
Teologie morală
(5 ore/săpt.)
Exegeză
(3 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(3 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Liturgia
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Istoria  dogmelor
(1 oră/săpt.)
Ascetica
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmati-
că
(5 ore/săpt.)
Teologie morală
(5 ore/săpt.)
Exegeză
(3 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(3 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Liturgia
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Istoria  dogmelor
(1 oră/săpt.)
Ascetica
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmatică
(4 ore/săpt.)
Teologie morală
(4 ore/săpt.)
Exegeză
(4 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(2 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(2 oră/săpt.)
Liturgica
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(2 oră/săpt.)
Catehetică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Teologia spirituală
(2 ore/săpt.)
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VI I Teologie dogmati-
că
(9 ore/săpt.)
Teologie morală
Dreptul canonic
(2 ore/săpt.)
Scriptura
(4 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Ritus sacri
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Limba latină
Limba ungară
(2 ore/săpt.)
Limba ebraică
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmati-
că
(5 ore/săpt.)
Teologie morală
(5 ore/săpt.)
Exegeză
(3 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(3 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Liturgia
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Istoria  dogmelor
(1 oră/săpt.)
Ascetica
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmati-
că
(5 ore/săpt.)
Teologie morală
(5 ore/săpt.)
Exegeză
(3 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(3 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Liturgia
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Istoria  dogmelor
(1 oră/săpt.)
Ascetica
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmatică
(4 ore/săpt.)
Teologie morală
(4 ore/săpt.)
Exegeză
(4 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(2 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(2 oră/săpt.)
Liturgica
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(2 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Administraţie
(1 oră/săpt.)

II Teologie dogmati-
că
(9 ore/săpt.)
Teologie morală
Dreptul canonic
(2 ore/săpt.)
Scriptura
(4 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Ritus sacri
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Limba latină
Limba ungară
(2 ore/săpt.)
Limba ebraică
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmati-
că
(5 ore/săpt.)
Teologie morală
(5 ore/săpt.)
Exegeză
(3 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(3 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Liturgia
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Istoria  dogmelor
(1 oră/săpt.)
Ascetica
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Teologie dogmati-
că
(5 ore/săpt.)
Teologie morală
(5 ore/săpt.)
Exegeză
(3 ore/săpt.)
Dreptul canonic
(3 ore/săpt.)
Teologia pastorală
(1 oră/săpt.)
Liturgia
(2 ore/săpt.)
Omiletică
(1 oră/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Istoria  dogmelor
(1 oră/săpt.)
Ascetica
(1 oră/săpt.)
Educaţie cetăţe-
nească
(1 oră/săpt.)

Liturgica
(2 ore/săpt.)
Cântul bisericesc
(1 oră/săpt.)
Teologia spirituală
(2 ore/săpt.)
Administraţie
(1 oră/săpt.)
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4. Programul zilnic de viaţă comunitară

A patra direcţie de cercetare priveşte programul zilnic de viaţă comuni-
tară. Elementele constitutive ale acestui program, care s-au păstrat de-a 
lungul timpului, sunt: rugăciunea, învăţământul, studiul individual, masa 
şi recreaţia.

În funcţie de modifi cările aduse acestui program, putem individualiza 
cinci perioade: 

1886-1939: accentul se pune pe studiul individual• 
1939-1967: se modifi că orarul activităţilor zilnice: deşteptarea este • 
la 500; creşte numărul de ore afectat predării cursurilor (8-12; 
14-16).
1967-1977: în 1967 se modifi că din nou programul zilnic: deştepta-• 
rea rămâne la ora 500, dar sfânta Liturghie se celebrează la 600, pre-
cedată de o „conferinţă morală” (meditaţie).
1977-1990: în 1977 are loc o nouă modifi care a programului zilnic • 
care începe acum de la 530. Sfânta Liturghie se celebrează la 640, pre-
cedată de meditaţie. De asemenea, are loc o restructurare a orarului 
de predare: cursurile de după-amiază sunt aduse în prima parte a 
zilei, respectiv de la 8 la 13. 
1990-2006: principalele modifi cări din această perioadă privesc pro-• 
gramul spiritual, timpul recreativ şi programul din zilele de dumini-
că şi sărbători de poruncă. 
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1886-1939 1939-1967 1967-1977 1977-1990 1990-2006
430 – deştepta-
rea
450 – rugăciunea 
de dimineaţă
500 – meditaţia
530 – Sfânta Li-
turghie
600 – studiu
730 – micul de-
jun, rânduiala
800 – studiu
900 – 1100 – cur-
suri 
1110 – studiu
1200 – prânzul, 
vizită la PS. Sa-
crament şi apoi 
recreaţie
1330 – Rozariul
1400 – studiu
1600 – haustus, 
timp liber
1630 – studiu, 
cursuri
1900 – cina, vizi-
tă la Ps. Sacra-
ment
2000 – studiu
2030 – pregăti-
rea meditaţiei
2045 – rugăciu-
nea de seară
2120 – culcarea 

500 – deştepta-
rea
520 – rugăciunea 
de dimineaţă
530 – Sfânta Li-
turghie
600 – studiu
730 – micul de-
jun, rânduială
800 – cursuri
1200 – prânzul, 
vizită la Ps. Sa-
crament, recre-
aţie
1330 – studiu
1400 – cursuri
1600 – haustus, 
timp liber
1700 – studiu
1850 – recreaţie
1900 – Rozariu
1920 – cina, vizi-
tă la Ps. Sacra-
ment, recreaţie
2000 – studiu
2030 – Lectură 
spirituală
2045 – rugăciu-
nea de seară
2100 - culcarea

500 – deştepta-
rea
525 – rugăciunea 
de dimineaţă
530 – conferinţa 
morală
600 – sfânta Li-
turghie
645 – studiu
730 – micul de-
jun
745 – rânduiala
800 – 1200 – cur-
suri
1200 – prânzul
1230 – 1330 – re-
creaţie
1330 – 1400 – stu-
diu
1400 – 1600 – cur-
suri sau studiu
1600 – 1640 – re-
creaţie
1645 – 1850 – stu-
diu
1850 – 1905 – lec-
tură spirituală
1905 – Rozariu
1930 – cina şi re-
creaţie
2045 – rugăciu-
nea de seară
2100 – culcarea

530 – deştepta-
rea
600 – rugăciunea 
de dimineaţă
610 – meditaţia
645 – Sfânta Li-
turghie
730 – micul de-
jun
745 – rânduiala
800 – 1250 – cur-
suri
1300 – masa
1330 – vizita la 
PS. Sacrament
1330 – 1430 – re-
creaţie
1430 – 1600 – stu-
diu
1600 – 1700 – re-
creaţie
1700 – 1900 – stu-
diu
1900 – 1930 – Ro-
zariu
1930 – cina
1950 – vizita la 
PS. Sacrament
2000 – recreaţie
2030 – timp de 
studiu
2100 – lectură 
spirituală
2130 – rugăciu-
nea de seară
2200 – stingerea

530 – deştepta-
rea
600 – rugăciunea 
de dimineaţă
610 – meditaţia
645 – Sfânta Li-
turghie
730 – micul de-
jun
745 – rânduiala
800 – 1245 – cur-
suri
1245 – ora medie
1300 – masa
1330 – 1430 – re-
creaţie
1430 – 1630 – stu-
diu
1630 – 1700 – re-
creaţie
1700 – 1900 – stu-
diu
1900 – 1930 – Ro-
zariu
1930 – cina
1950 – vizita la 
PS. Sacrament
2000 – program 
TV, recreaţie
2030 – timp de 
studiu
2100 – lectură 
spirituală
2130 – rugăciu-
nea de seară
2200 – stingerea



RECENZII

STUDII BIBLICE

Ariel Alvarez VALDES, Ce știm despre Biblie, 1-10, Editura Sapientia, Iaşi 2006, 127 p.

Această lucrare cuprinde o serie de zece volume care au toate aceeaşi tematică:  
Biblia. Autorul lor este pr. Ariel Álvarez Valdés, licenţiat al Institutului Biblic din 
Ierusalim. Traducerea este semnată de pr. Mihai Pătraşcu. 

Lucrarea de faţă nu-şi propune să ofere o rezolvare defi nitivă a problemelor de 
introducere în înţelegerea Bibliei, ci doar un ghid pentru aprecierea corectă a me-
sajului biblic. Volumul este redactat sub forma unui curs introductiv cu întrebări 
şi răspunsuri referitoare la diferite probleme pe care le ridică citirea Cărţii Sfi nte: 
părţile componente ale Bibliei (numărul de cărţi, autorii, încadrarea istorică), 
existenţa istorică a lui Noe şi arca sa, steaua din Betleem, problema identităţii 
fi arei din Apocalips, Biblia şi Anticristul etc.

Cititorul poate găsi în complexitatea informaţiilor oferite de aceste zece volume 
o posibilă rezolvare şi un posibil răspuns la întrebările pe care le ridică citirea Bi-
bliei. Autorul intenţionează ca prin aceste lucrări să-i facă pe cititori să „înveţe 
ceva mai mult cu privire la cuvântul lui Dumnezeu şi entuziasmându-se pentru el, 
să se simtă încurajaţi să-l aprofundeze”.

A. Dumitrescu

TEOLOGIE

Iosif Enăşoae, Preoţia în acţiunea de sfi nţire a omenirii, Editura Sa-
pientia, Iaşi 2006, 165 p.

Cea de-a doua Adunare generală extraordinară a Sinodului episcopilor, în ra-
portul fi nal din 07.12.1985, referindu-se la necesitatea sfi nţeniei cerute persoanelor 
consacrate, afi rmă: „Astăzi avem mare nevoie de sfi nţi pe care trebuie să-i cerem 
fără încetare lui Dumnezeu”. 

Constatarea: „astăzi avem mare nevoie de sfi nţi” şi apelul: „trebuie să-i cerem 
fără încetare lui Dumnezeu” m-au determinat să abordez această problematică a 
sfi nţirii omenirii şi a rolului pe care trebuie să-l joace preotul hirotonit pentru a 
impulsiona şi a conduce lumea la sfi nţenia voită de Dumnezeu.

Prin această succintă lucrare am încercat să înlătur ceva din vălul misterului 
ce acoperă preoţia lui Cristos şi să proiectez o modestă lumină asupra chemării la 
sfi nţenie a preoţilor lui Cristos şi, prin ei, a întregii omeniri. Parcurgând acest 
itinerar istoric, scripturistic, dogmatic, eclezial şi pastoral am voit să arăt că rea-
lizarea plenară a funcţiei sacerdotale cere cu acută stringenţă sfi nţenia personală 
specifi că chemării preoţeşti. Membrilor Bisericii li se acordă prin sacramente da-
rul sfi nţeniei, dar li se cere şi colaborarea cu darul primit pentru a ajunge la desă-
vârşirea sfi nţeniei. 
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În planul divin, preotul ca mediator al sfi nţirii lumii este consacrat să ofere 
oamenilor posibilitatea dobândirii mântuirii. Pentru aceasta, el este constituit ad-
ministrator al sfi ntelor taine, mijloacele efi ciente de sfi nţire, orânduite de Cristos 
şi încredinţate Bisericii sale. Preotul constituit cap şi mire al Bisericii este orân-
duit să conducă poporul lui Dumnezeu pe calea sfi nţeniei atât prin exortaţie şi 
administrarea sfi ntelor sacramente, cât şi prin viaţa sa trăită în sfi nţenie. Astfel, 
preotul, slujind poporul lui Dumnezeu şi dăruindu-se dezinteresat acestuia, îi pre-
zintă lui Cristos o mireasă curată şi sfântă, fără pată sau zbârcitură.

Isus voieşte ca preoţia sa unică, irepetabilă şi eternă, să fi e activă acum în Bi-
serica sa prin preot, adevăratul său reprezentant vizibil. Preotul, ca reprezentant 
al lui Cristos-Preot, este chemat să-l întrupeze în viaţa sa, supunându-se necondi-
ţionat lui Dumnezeu şi acţionând în mod special în numele şi persoana lui Cristos 
pe care îl reprezintă. Astfel, preotul devine imaginea vie şi transparentă a lui Cristos, 
un alter ego Christi, ce trăieşte şi acţionează şi astăzi în omenirea răscumpărată.

I. Enăşoae

ISTORIE BISERICEASCĂ

Emil DUMEA, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Editura Sapientia, 
Iaşi 2006, 286 p. 

Sub titlul Istoria Bisericii Catolice din Moldova, ne-am propus să redăm în linii 
generale evoluţia catolicismului local, începând cu secolul al XIII-lea până în pre-
zent. Lucrarea începe cu prezentarea primei episcopii din Moldova, la curbura 
Munţilor Carpaţi, Episcopia Cumanilor. Naşterea acestei episcopii a constituit o 
necesitate, ca urmare a dorinţei Ungariei de a se apăra de năvălirile tătăreşti. De 
aceea, când Ungaria va fi  înfrântă, va dispărea şi Episcopia sub loviturile hoardelor 
lui Ginghiz-Khan. Totuşi, elementul catolic va fi  mereu prezent la Est de Carpaţi, 
deoarece Ungaria va căuta neîncetat să deţină poziţii strategice bine întărite în 
aceste zone.

În Nordul Moldovei, infl uenţa polonă se va face simţită din ce în ce mai mult 
începând cu secolul al XIV-lea, iar statul muşatinilor va avea nevoie adesea de 
monarhul polonez. În aceste condiţii, iau naştere cele două episcopii, de Siret şi de 
Baia, în care au slujit călugării franciscani şi dominicani. Majoritatea catolicilor 
erau saşi şi unguri. Bunul mers al acestor două episcopii era adesea tulburat de 
infl uenţa husiţilor şi, ulterior, a protestanţilor, faţă de care, de multe ori, domnii 
vor avea atitudini conciliante, deşi ei erau ortodocşi.

În secolul al XVI-lea, Despot Vodă, domn cu vederi umaniste – concepţii ce au 
fost împrumutate din Europa Occidentală –, vrea să schimbe faţa culturală a Mol-
dovei, motiv pentru care înfi inţează la Cotnari o şcoală latină şi aduce profesori 
din Occident. Spre sfârşitul secolului, pentru a-şi întări legăturile cu Polonia, Pe-
tru Şchiopul îi favorizează pe catolici, dar rezultatele obţinute au fost reduse.

La începutul secolului al XVII-lea, ia fi inţă Episcopia de Bacău. Din cei 19 episcopi 
pe care i-a avut în fruntea sa, 16 au fost numiţi la propunerile regilor polonezi. În 
timpul primului secol de existenţă, Episcopia a mers într-un continuu declin, fapt 
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cauzat de războaiele dintre marile puteri: Turcia, Rusia şi Polonia. În prima jumă-
tate a secolului următor, se poate observa o uşoară ameliorare, pentru ca apoi, în 
a doua jumătate, statisticile alcătuite de misionarii italieni ce slujeau aici să indice 
o creştere considerabilă a populaţiei catolice. Cea mai mare parte dintre nou-veniţi, 
nemulţumiţi cu situaţia existentă în Transilvania, s-au stabilit în vechile aşezări 
catolice din judeţele Bacău şi Neamţ, sau în jurul lor, formând noi comunităţi. Ei 
au contribuit la refacerea demografi că a ţării, atât de necesară în urma pierderilor 
din nenumăratele lupte şi confl icte armate desfăşurate în această regiune. Comu-
nităţile catolice încep astfel să se structureze, să participe la viaţa economică şi 
politică a Moldovei. 

Ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea şi primele patru ale secolului următor 
sunt marcate de opoziţia clerului ortodox local şi de împotrivirea boierilor faţă de 
restaurarea Episcopiei de Bacău. La aceste difi cultăţi, se adaugă cele ridicate de 
clerul şi autorităţile maghiare, care voiau să-i îndepărteze pe misionarii italieni. 
Perioada următoare, ce se extinde în acest studiu până la începutul secolului nos-
tru, este caracterizată de existenţa diferitelor proiecte, de realizări ce aveau drept 
scop rezolvarea problemelor interne, evitarea unor pericole externe (de exemplu, 
exageratul protecţionism maghiar) şi fructifi carea avantajelor oferite de reformele 
politice şi civile de după Unirea Principatelor.

În secolul al XX-lea, Episcopia de Iaşi, înfi inţată în timpul episcopului N. I. 
Camilli, va face progrese uimitoare: dezvoltarea vieţii spirituale şi liturgice, mai 
mulţi preoţi autohtoni formaţi în noile seminarii locale, construcţii de biserici, 
înfi inţarea de noi parohii, dezvoltarea scrierilor şi publicaţiilor religioase etc. 

În perioada actuală, catolicii din Moldova, împreună cu păstorii lor, îşi păstrează 
neştirbită credinţa şi fi delitatea faţă de Roma, ca şi dragostea faţă de întregul po-
por şi faţă de pământul lor străbun. Purtând amprenta prefacerilor sociale şi poli-
tice de după căderea regimului comunist, se poate lesne observa un continuu pro-
gres spiritual şi material, dar şi o serie de simptome şi probleme îngrijorătoare 
cauzate de noul context social, politic, economic, cultural de după anul 1989.

Pentru a urmări cu uşurinţă succesiunea evenimentelor, le-am tratat într-o 
ordine strict cronologică, insistând asupra unor fapte mai importante sau asupra 
activităţii unor episcopi, prefecţi ori vizitatori apostolici, de care depindea într-o 
măsură mai mare progresul catolicismului local. Nu au fost omise nici exemplele 
pozitive sau uneori negative, oferite de unii credincioşi, preoţi sau autorităţi locale. 
Am încercat să inserăm viaţa religioasă catolică în cea ortodoxă, predominantă în 
legăturile ei cu viaţa politică şi socială a Moldovei, sau în relaţiile cu puterile limi-
trofe şi cu cele protectoare. Nu am pus un accent prea mare pe raportul dintre 
Biserică şi stat, considerând necesar un studiu aparte asupra acestei probleme.

Lucrarea de faţă intenţionează să fi e o modestă contribuţie la o mai bună înţe-
legere a istoriei catolicilor din Moldova, despre care s-a scris puţin, iar uneori, nu 
cu cele mai bune şi curate intenţii. Este un prinos de recunoştinţă adus celor care 
ne-au precedat, care şi-au trăit credinţa în Dumnezeu, care ne-au lăsat moştenire, 
în pofi da vicisitudinilor vremurilor, o Biserică vie, dându-ne exemplu şi curaj pen-
tru a merge mai departe. 

E. Dumea
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SPIRITUALITATE

Bernard DUCRUET, Lupta spirituală după sfântul Benedict, Editura 
Sapientia, Iaşi 2006, 47 p.

Acest volum inaugurează o nouă serie de lucrări de spiritualitate care vor apă-
rea în colecţia intitulată „Duc in altum! Înaintează în larg!” Această serie de mici 
tratate de spiritualitate se adresează în special oamenilor din mediul laic, care 
doresc să se familiarizeze cu diferite modalităţi de desăvârşire spirituală şi umană. 
Primul volum al acestei serii este scris de părintele benedictin Bernard Ducruet, 
abate emerit la mănăstirea Abbaye de Fleury, Saint Benoit sur Loire, unde se păs-
trează şi sunt venerate moaştele sfântului Benedict de Nursia, întemeietorul Or-
dinului Benedictin şi al vieţii monastice occidentale în secolul al VI-lea. Traduce-
rea în limba română a fost realizată de Agnes Valentin.

Ce actualitate mai are mesajul acestui sfânt pentru oamenii mileniului al III-
lea şi ai începutului de secol XXI ? Spre surprinderea noastră, mesajul său este, 
poate, mai actual ca niciodată, întrucât bolile spirituale pe care le abordează l-au 
însoţit pe om dintotdeauna şi au fost accentuate, mai ales, în ultimele secole, când 
s-a diminuat conştientizarea rolului fundamental al credinţei şi s-au mărit progre-
siv materialismul şi secularismul.

Pentru sfântul Benedict lupta spirituală este războiul nevăzut, lupta cu sine 
însuşi. Oscilând permanent între trup şi spirit, omul, indiferent de starea sa de 
viaţă, trebuie să înveţe să-şi domine propriul orgoliu, eu-l (care este slab şi infl u-
enţabil de mediul social), complexele de inferioritate şi obsesiile care provin dintr-
o neacceptare de sine. Aceste lucruri pot fi  îndreptate prin harul lui Dumnezeu, 
care se cere prin rugăciune şi se dobândeşte prin practicarea carităţii şi îndeplini-
rea cu umilinţă a principalelor obligaţii. Egoismul opreşte orientarea fi rească a 
vieţii spre Dumnezeu, corupe dragostea de sine şi de aproapele. Autodepăşirea, la 
care tinde orice om, se poate realiza numai prin urmarea cu fi delitate constantă a 
Evangheliei, prin renunţare în spiritul să pierzi pentru a dobândi, adică să practi-
căm umilinţa reală în viaţa noastră.

Acest volum este adresat cu căldură tuturor celor dornici de desăvârşire spiri-
tuală şi de împlinire sinceră a vieţii.

A. Dumitrescu

Bernard DUCRUET, Pacea sufl etului după sfântul Benedict, Editura Sa-
pientia, Iaşi 2006, 37 p.

Al doilea volum al acestei serii de spiritualitate este scris de părintele benedic-
tin Bernard Ducruet, abate emerit la mănăstirea Abbaye de Fleury, Saint Benoit 
sur Loire. Traducerea în limba română a fost realizată de Agnes Valentin.

Pacea o dorim şi o căutăm fi ecare: pentru noi, pentru familiile şi popoarele 
noastre, pentru întreaga lume. Cu toate acestea, rari sunt oamenii dispuşi perma-
nent la eforturile fără de care nu poate fi  menţinută o stare de pace, spune autorul 
în introducerea la cuprinsul cărţii.



171RECENZII

Potrivit sfântului Benedict, pacea este rezultatul respectării unei ierarhii a va-
lorilor. Respectarea unei normalităţi în sufl et, în relaţionarea cu ceilalţi, parcurge-
rea fi ecărei etape a vieţii. Dar pacea este, mai degrabă, luptă... Este o străduinţă 
continuă pentru a primi liniştiţi tot ceea ce ne aduce viaţa, bun sau rău. Pacea 
sufl etului va construi şi pacea din jurul nostru, din societate şi din lume. Un cuget 
împăcat este în unire permanentă cu Dumnezeu şi va şti să-i accepte mereu pe toţi 
şi tot ceea ce-i va apărea în calea vieţii.

Cartea aceasta poate fi  citită de orice persoană doritoare de pace adevărată. 
Limbajul curgător şi simplu îi va captiva cu siguranţă pe cititori. 

A. Dumitrescu

Bernard DUCRUET, Umilinţa după sfântul Benedict, Editura Sapien-
tia, Iaşi 2006, 55 p.

Al treilea volum al acestei serii de spiritualitate este scris de părintele benedic-
tin Bernard Ducruet, iar traducerea în limba română a fost realizată de Agnes 
Valentin.

A vorbi despre umilinţă în zilele noastre poate părea ceva deplasat, de dome-
niul trecutului şi al nostalgiilor, mai ales în diferite medii ale societăţii. Fiecare îşi 
poate da seama de acest adevăr, deşi modestia şi cumpătarea (două sinonime pen-
tru umilinţă) sunt valori la care aspiră majoritatea oamenilor. Într-o perioadă în 
care fi ecare caută să deţină o poziţie cât mai înaltă în societate, în care dominarea 
şi impunerea propriilor interese sunt ridicate la rang de virtute, a fi  umil şi mul-
ţumit cu ceea ce ai ar părea o absurditate. Şi totuşi, umilinţa este posibilă, ne 
asigură abatele Ducruet.

Umilinţa este una dintre componentele iubirii... Este atitudinea fundamentală 
prin care o fi inţă liberă întâmpină şi primeşte totul de la Dumnezeu, inclusiv pro-
pria fi inţă. Pentru însuşirea umilinţei este necesară parcurgerea unei scări cu do-
uăsprezece trepte, la începutul cărora se afl ă frica de Dumnezeu ca dar al Duhului 
Sfânt, iar la capăt se afl ă suverana umilinţă, care nu-l subjugă pe om, ci îi oferă 
adevărata măreţie a fi inţei sale.

Acest volum se poate citi de către toţi aceia care doresc cu adevărat o apropiere 
de calea difi cilă, dar frumoasă a umilinţei, care devine astfel realizabilă şi efi cientă 
în acţiunea sa. 

A. Dumitrescu

Bernard DUCRUET, Ascultarea regăsită după sfântul Benedict, Editura 
Sapientia, Iaşi 2006, 45 p.

Al patrulea volum al acestei serii de spiritualitate este scris de părintele bene-
dictin Bernard Ducruet, iar traducerea în limba română a fost realizată de sr. 
Agnès Davidovici. 

Ascultarea este o calitate a relaţiei greu de analizat, deoarece de ascultare se 
leagă tot ce a strâmbat şi distorsionat mai rău păcatul originar citim în introduce-
rea acestei cărţi. Ca şi umilinţa, ascultarea a devenit ceva greu de imaginat con-
temporanilor noştri, care o privesc doar prin prisma raportului „dominare-supu-
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nere”. În cuprinsul cărţii întâlnim distincţia clară care se face între ascultarea 
copilărească, cea adolescentină, cea a omului matur şi în cele din urmă, ascultarea 
întru credinţă a ucenicului lui Cristos. Deseori ascultarea este blocată de teama de 
a nu fi  dominaţi de cel de lângă noi; de altfel această teamă este nefondată şi nu 
face parte din structura omului, care a fost creat pentru dialog şi relaţionare cu 
celălalt, nu pentru individualism şi căutarea excesivă a propriilor interese. Aspec-
tul esenţial al ascultării, după sfântul Benedict, este acela al mărturiei, al progre-
sului în relaţionarea cu celălalt. Altfel, orice efort al nostru ar fi  zadarnic.

Deşi exerciţiul ascultării nu este uşor, nu trebuie uitat că toţi oamenii au fost 
chemaţi la ascultare, deoarece cine ascultă de oameni va asculta cu siguranţă şi de 
voinţa lui Dumnezeu.

Lucrarea se adresează aşadar nu doar călugărilor şi clericilor – persoane che-
mate prin excelenţă la practicarea ascultării –, ci şi tuturor persoanelor dornice de 
practicarea acestei virtuţi sociale atât de apreciată şi totuşi ignorată. 

A. Dumitrescu

Claudiu DUMEA, Cred în Isus Cristos, Editura Sapientia, Iaşi 2006, 536 p.

Cunoscutul autor de spiritualitate, părintele Claudiu Dumea, duhovnic şi pro-
fesor de liturgie în cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi, 
propune această carte tuturor celor interesaţi de cunoaşterea lui Isus Cristos, Fiul 
lui Dumnezeu, care s-a coborât pentru a ne reda demnitatea de fi i ai lui Dumnezeu 
şi pentru a ne împăca cu Tatăl ceresc.

Figura lui Cristos l-a fascinat pe omul ultimelor 20 de veacuri, fi ind, după cum 
ne spune şi autorul, o problemă extrem de actuală. Deşi imaginea lui Cristos a 
cunoscut de-a lungul timpului numeroase interpretări, fi ind adesea îmbrăcată în-
tr-o aură legendară, volumul încearcă, prin numeroasele meditaţii şi fragmente 
literar-teologice, să reconstituie imaginea reală a lui Cristos - Cuvântul întrupat 
al lui Dumnezeu pentru mântuirea omului, relatând totodată şi diferitele inter-
pretări pe care le-a suferit personalitatea lui Isus în timp. Părintele tratează atât 
aspectele fi zice ale omului-Isus, cât şi calităţile moral-afective ale divinităţii lui 
Isus, receptarea sa de către contemporani, dar şi de posterioritate etc.

Volumul, prin limbajul său plăcut şi accesibil, poate fi  citit de orice persoană 
doritoare să-şi îmbogăţească cunoştinţele despre persoana lui Isus Cristos; textele 
conduc la o mai mare iubire şi respect faţă de persoana Mântuitorului. 

A. Dumitrescu 

OMILETICĂ

Albert HOLENSTEIN, Călăuze spre Cristos. Selecţie de predici, alocuţi-
uni şi scrisori pastorale, II, Editura Sapientia, Iaşi 2006, 190 p. 

Mesajul despre iubirea lui Dumnezeu în Isus Cristos este mereu nou şi provo-
cator pentru viaţa noastră, adesea strâmtorată şi înfricoşată. Totuşi mesajul aces-
ta este unic, numai el oferă bucurie şi încredere interioară. De altfel, hotărâtor 
este dacă noi primim această veste... spune autorul acestui volum.
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Ca şi în primul volum, pe lângă invitaţia la o viaţă angajată de creştin, autorul 
acestor predici, alocuţiuni şi scrisori parohiale vrea să ofere, înainte de toate, spe-
ranţă şi curaj, căci, aşa cum scrie el, Dumnezeu este şi astăzi un Dumnezeu care 
se lasă găsit.

Editorul

Claudiu DUMEA, A ieşit semănătorul… Predici. Volumul I: Adventul şi 
Crăciunul, Editura Sapientia, Iaşi 2006, 488 p. 

A ieşit semănătorul... este titlul unei serii de volume în care părintele Claudiu 
Dumea doreşte să publice predicile pe care le-a compus şi ţinut în diferite comuni-
tăţi catolice, de-a lungul anilor săi de activitate pastorală.

În volumul de faţă sunt adunate predicile pentru Advent şi Crăciun. Pentru 
fi ecare duminică, sărbătoare de poruncă sau zile feriale pot fi  găsite mai multe 
modele de predici.

Editorul

CATEHEZĂ

Pierre TIBERGHIEN, Cum să te cultivi, Editura Sapientia, Iaşi 2006, 100 p.

O carte cu titlul Cum să te cultivi nu reclamă, în fond, o prezentare. Sub ochii 
noştri, ea se prezintă pe sine în cuprinsul celor trei părţi ale sale (partea întâi – 
„Ce este cultura?”, partea a doua – „Mijloacele de cultivare” şi partea a treia – 
„Ocaziile de cultivare”), încheind cu o concluzie asupra culturii în cadrul general 
al valorilor umane, ca tot ce era de dorit, spune autorul însuşi.

Autorul, Pierre Tiberghien, a fost 30 de ani profesor în învăţământul superior 
şi, în paralel, în funcţii care l-au pus în relaţie cu tineri din toate mediile sociale; 
trăind cu nobleţe printre ceilalţi, a înţeles problemele veacului său. Surprins de 
realitatea aşa-numitei „crize a culturii”, căreia, alături de cunoscuţi gânditori ai 
vremii, a putut să-i pătrundă cauzele şi să-i propună unele necesare remedii, în 
pagini substanţiale, remarcă ravagiile culturii moderne, căutând să elucideze une-
le aspecte decisive în procesul de educaţie a tineretului din epoca sa. Uşor recules, 
însufl eţit, pe un ton de evlavioasă vigoare, trece de la defi niţia culturii la mijloace-
le de cultivare (refl ecţia, emoţia artistică, inclusiv „starea mistică”) şi ocaziile de 
cultivare (între care literatura, inclusiv teatrul şi cinematografi a, ocupă, alături 
de ştiinţe şi viaţa însăşi, un loc dominant). Tratând prevenit aceste probleme, 
surprinde rolul pe care societatea îl atribuie artei – prin care omul se afi rmă, se 
defi neşte ca om. Insistă asupra emoţiei estetice pe care o pricinuieşte arta şi expli-
că modul în care a studia o operă înseamnă a-l regăsi pe autor în creaţia sa, a re-
constitui în noi starea lui sufl etească din procesul creaţiei, a gândi cu el, a simţi cu 
el, a ne introduce în el, a deveni el însuşi.

A pătrunde în mod viu şi puternic opera de artă, una dintre principalele proble-
me ale educaţiei estetice constă în dezvoltarea capacităţii de a înţelege frumuseţea 
autentică. Educaţia estetică incumbă relaţia omului nu numai faţă de artă, ci faţă 
de întreaga lume, atitudinea sa faţă de viaţă, natură, lume, în general. O nouă 
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atitudine faţă de artă şi faţă de viaţă, cântărind după dreapta cumpănă a bunului-
gust, modifi că experienţa sensibilităţii; privim cu alţi ochi, cu o nouă putere de 
asimilare a frumosului şi a rostului artei. Acest efort ne introduce în sfera largă a 
culturii, cu alte cuvinte, ne cultivă, ne incită activitatea spiritului, ne avântă, ne 
înalţă, ne înnobilează. Cultura angajează integritatea forţelor umane în raport cu 
rezistenţele ce i se opun. Cultura îl face pe om om. Devenim oameni prin cultură. 
Cultura are aşadar un adânc sens funcţional, un sens pragmatic.

Înţelegând că viaţa nu aparţine doar individului, ci şi colectivităţii (care for-
mează societatea organizată), admitem că perfecţionarea omului dă o notă de as-
cendenţă societăţii şi, cum decurge de aici, fi ecare e dator să dea societăţii mai 
mult decât îi cere. Marea vorbă a lui Einstein – „Nu încerca să ajungi om de suc-
ces, ci om de valoare” – îşi afl ă un nou tâlc, o nouă susţinere. Înnobilarea prin 
cultură, o societate de oameni versaţi în cultură, pătrunşi de valorile mari ale ar-
tei, oameni a căror sensibilitate mai fi nă îi înalţă într-o lume mai frumoasă, a 
spiritului, justifi că deviza autorului: Totul e să devii om, să te cauţi încet-încet, să 
fi i odată desăvârşit. Asta e toată fi lozofi a (fi lozofi a – înţelepciunea – să nu te pierzi 
pe tine însuţi). Fiecare om trebuie să aibă o concepţie clară şi corectă asupra celor 
ce se petrec în domeniul ştiinţei contemporane spre a acţiona în sensul istoric al 
vremii. Astfel, fi lozofi a este ştiinţa către care converg în punctul lor cel mai înalt 
toate celelalte ştiinţe. Dacă educaţia e necesară în devenirea personalităţii, conşti-
inţa forţei sale se trezeşte în toate posibilităţile ei neîngrădite spre cea mai deplină 
dezvoltare a aptitudinilor noastre. În acest sens, ceea ce numeşte autorul însuşi 
„cultura intelectuală”, „cultura spiritului” sau „adevărata cultură spirituală” e o 
manieră de a şti, de a gândi bine, o disciplină a spiritului.

Dar, convins că la capătul acestui studiu e important să punem cultura intelec-
tuală la locul său în cadrul general al valorilor culturii umane, autorul preconizea-
ză, în concluzie, „în iubire adevărul”… În acest ultim sens folosit aici, fără a aduce 
prejudicii celor care înţeleg în alt mod cuvântul „cultură”, cultura intră în ordinea 
iubirii şi în iubire îşi găseşte scopul cel din urmă. Sau, cum scrie autorul în ultima 
pagină a cărţii sale, „cultura, aşa cum a fost privită aici, de ordinea spirituală, nu 
va avea deci valoarea sa defi nitivă decât dacă se înalţă până la punctul în care va 
intra în ordinea carităţii”.

Surprinde, în acest spirit, fecunda afi rmaţie privind învăţarea limbilor („a în-
văţa bine o limbă este a da viaţă sufl etului tău prin contactul cu un alt sufl et, 
traversând timpul şi spaţiul”), ca şi ideea că, pentru a cultiva, studiul ştiinţelor 
„trebuie să fi e reinvenţie”, iar un savant într-adevăr cultivat să facă fi lozofi a pro-
priei sale ştiinţe. Se impun, totodată, valoroase sugestii privind istoria. În sensul 
în care a şti, aici mai ales, e a reface; „adevărata istorie redă viaţa trecutului, re-
însufl eţind documente moarte”. Geografi a, la rândul ei, trebuie să fi e mai curând 
un prilej de refl ecţie decât un exerciţiu de memorie. În fi nal, călătoriile şi viaţa 
devin prilej de refl ecţie şi, totodată, de emoţii estetice. Orientaţi astfel încât să 
facem spiritul capabil de a simţi farmecul, fascinaţia frumosului, am considera un 
adevărat ideal al vremii elevaţia. Pentru a se cultiva prin anumite meserii, cu totul 
dominate de maşină, consideră generosul profesor, trebuie sufl ete foarte elevate, 
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sufl ete cărora doar credinţa creştină le-ar putea releva deplina şi sublima semnifi -
caţie a muncii omeneşti.

Cu astfel de idei, ne dăm logic seama, o asemenea carte nu-şi pierde actualita-
tea. Dimpotrivă, ea îşi poate găsi în zilele noastre un grav tâlc actual. Observând 
că în bubuitul tunurilor se conturează graniţele viitoare ale statelor, pe măsura 
potenţialului vital al neamurilor, cu decenii în urmă, un distins om politic avertiza 
cu o rară luciditate, privind în fi nal stările de la noi: „Numai armele culturii pot 
da însă conţinutul de spiritualitate, care legitimează şi pune în valoare, spre folo-
sul naţiunii şi umanităţii întregi, bogăţiile sufl etului şi pământului românesc”. De 
aceea, încheia: „Trecând peste orice alte consideraţii şi peste orice difi cultăţi ale 
momentului, iniţiativele culturale trebuie să fi e stimulate, continuitatea muncii 
creatoare trebuie să fi e asigurată în toate domeniile”.

Oportune consilii privind diversele mijloace de cultivare şi, de asemenea, im-
portante sugestii privind ocaziile de cultură, atenţia acordată vieţii, inclusiv călă-
toriei şi îndeosebi cărţii, recunoscută ca un activ instrument de difuziune şi con-
servare a culturii, fac din lucrarea editată azi un manual util, binevenit. 

Al. Husar

Albert HOLENSTEIN, A trăi în speranţă. A da speranţă, Editura Sapien-
tia, Iaşi 2006, 55 p. 

„Biserica peregrină este prin natura ei misionară (...) Ea a fost trimisă de Cris-
tos să vestească şi să împartă tuturor oamenilor şi popoarelor iubirea lui Cristos”. 
Aşa a defi nit Conciliul al II-lea din Vatican caracterul misionar al întregii Biserici 
în decretul despre activitatea misionară a Bisericii Ad gentes.

Evanghelia este destinată tuturor oamenilor! „Deşi îndatorirea de a răspândi 
credinţa îi revine oricărui ucenic al lui Cristos, Domnul îi cheamă mereu din nu-
mărul ucenicilor pe cei pe care îi vrea ca să fi e cu el şi să-i trimită să propovăduias-
că neamurilor” (Ad gentes, 23). Misiunea şi credinţa creştină sunt inseparabile. 
Cine este convins de credinţa sa nu poate să o ţină doar pentru sine. Fiecare creş-
tin trebuie să fi e misionar în cuvânt şi faptă, după exemplul lui Cristos şi al iubirii 
sale nemărginite. Credinţa noastră trebuie să fi e, în punctul ei cel mai profund, 
deschidere către misiune, până acolo încât, cu aceleaşi gând cu care conştientizăm 
acest „eu cred”, să gândim: „eu cred pentru ceilalţi; cred astfel încât să poată cre-
de şi ceilalţi”. Credinţa şi misiunea trebuie să fi e permanent în conştiinţa noastră, 
în inima noastră, pentru a deveni o evidenţă vie. 

După cum nu este credibilă o predică despre adevărul credinţei care nu se pre-
lungeşte în trăirea fraternităţii şi a iubirii, tot la fel, ar fi  o înşelătorie să-i ofer 
altuia spâine, dar să-i tăinuiesc credinţa în cel care ne iubeşte pe toţi.

Unii gândesc că mai întâi ar trebui să dăm atenţie propriei noastre deveniri 
creştine. Eu cred însă că o lumină, ale cărei raze se răsfrâng doar asupra ei înseşi, 
ar trebui stinsă. Avem cu adevărat numai ceea ce dăm altora! 

A. Holenstein


