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Raport sinteză asupra activităților desfășurate în  

cadrul Sectorului Cultural al Centrului Eparhial Suceava  

în perioada August 2020 – Iulie 2021 

 

A. 2020 

 

Anul 2020 a reprezentat în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților unul dintre 

momentele în care activitatea pastoral-misionară a cunoscut o încercare datorită 

situației epidemiologice prin care am trecut. 

Așezat sub imperativul tematic „2020 - Anul omagial al pastorației părinților 

și copiilor și An comemorativ al filantropilor ortodocși români” în Patriarhia Română, 

totuși anul 2020 a reprezentat pentru corpul clerical al Eparhiei noastre un moment de 

conștientizare a importanței pastorației părinților și copiilor în sensul păstrării 

caracterului tradițional, viu și lucrător în viața Bisericii.  

Împreună-sfătuirile cu preacucernicii slujitori ai altarelor a făcut ca, pe 

parcursul acestui an, să identificăm mult mai clar problemele întâmpinate, precum și 

cauzele și posibilitățile ca Biserica noastră să poată interveni pentru ameliorarea 

situației. 

Având în vedere importanța anului 2020 din punct de vedere cultural și 

pastoral, misionar și educativ, în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul 

Cultural al Centrului Eparhial, evenimentele programate au avut mereu în atenție 

îndeplinirea prevederilor Planului cadru stabilit de Sfântul Sinod, atât pentru 

realizarea unei unități de acțiune cât și pentru implementarea unor proiecte ce vizează 

identificarea unor posibile soluții la probleme pastoral-misionare cu care ne 

confruntăm. De aceea, la Sectorul Cultural, în decursul anului 2020 s-au îndeplinit 

următoarele:  

I. Organizarea Conferințe pastoral-misionare 

La nivelul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților s-au organizat Conferințele 

preoțești pastoral-misionare, în data de 06 octombrie 2020, unde s-au tratat cele două 

teme despre „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ 

al filantropilor ortodocși români”. În cadrul acestor conferințe, temele prezentate, de 

către preoții conferențiari, au promovat reperele biblice și patristice privitoare la 

pastorația părinților și copiilor și a modelului creștin de familie, rolul pedagogiei 

creștine în societatea contemporană, precum și exemplul celor care, de-a lungul 

timpului, s-au implicat în activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe, 

evidențiindu-se rolul filantropiei creștine ca o coordonată principală a activității 

Bisericii. 
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La cele cinci protopopiate tema a fost fixată în conformitate cu prevederile 

programului-cadru și anume „2020 - Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” 

și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”, fiecare dintre părinții 

conferențiari având libertatea de a alege tema pe care să o abordeze, în concordanță 

cu temele propuse de Programul-cadru. Astfel au fost prezentate următoarele 

conferințe: „Pastorația părinților și copiilor – repere scripturistice” și „Filantropia 

creștină – coordonată esențială a activității Bisericii” la Protopopiatul Suceava I, 

„Familia – binecuvântare și icoană a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate” și 

„Filantropia creștină - Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiți unul pe altul, precum V-

am iubit Eu” la Protopopiatul Suceava II, „Pastorația părinților și a copiilor în 

societatea contemporană: între tradiție și asumare” și „Chipuri de filantropi ortodocși 

români” la Protopopiatul Rădăuți, „Pastorația părinților și a copiilor: repere 

patristice” și „Filantropia în viața Bisericii. Chipuri de filantropi români” la 

Protopopiatul Fălticeni și „Familia în lumina Noului Testament” și „Filantropia 

creștină în trecut și astăzi” la Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc. 

 

II. Conferințe, colocvii și simpozioane 

a. Ziua de 13 noiembrie 2020 marcată printr-o conferință intitulată „Biblia – cel 

mai bun răspuns pentru cine vrea să afle rostul vieții” și prin lansarea de carte 

„Rugăciunea Tatăl nostru în limba română. Studiu istorico-filologic” a 

domnului dr. Iosif Camară, cercetător ştiinţific III la Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi - Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae 

Dacoromanorum”. 

b. 1 Decembrie Ziua Unităţii Naţionale și 30 noiembrie Sf. Ap. Andrei -  să fie 

pomeniți toți eroii care au luptat pentru întregirea neamului românesc, 

pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru apărarea credinței 

strămoșești. La sfârșitul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii din data de 30 

noiembrie sau în ziua de 1 Decembrie se va oficia slujba de Te Deum pentru 

eroii neamului românesc, care prin jertfa lor au înfăptuit unitatea naţională 

a românilor în anul 1918 (vezi rânduiala conform cărții de Te Deum). Se va 

intona Imnul Național al României. Se va arbora tricolorul la toate unitățile 

de cult din cuprinsul eparhiei; La sfârșitul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, 

credincioși, în special copii, îmbrăcați în costume naționale, vor susține un 

scurt program de poezie și cântece patriotice (se va ține cont și de situația 

epidemiologică existentă). În cuvântul de învățătură se va evoca importanța 

zilelor de 30 noiembrie și 1 Decembrie, punându-se accent pe importanța 

creștinării noastre de către Sfântul Apostol Andrei, precum și rolul pe care 
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Biserica l-a avut în lucrarea de unire a poporului român într-un stat român 

unitar. 

c. 16 august 2020 la fiecare unitate de cult s-a avut în vedere următorul program 

liturgic: săvârșirea Acatistului Sfinților Brâncoveni. după Sfânta și 

Dumnezeiasca Liturghie săvârșirea unui Trisaghion pentru toți cei care au 

pătimit în toate timpurile și locurile, arestați, prigoniți, batjocoriți, huliți, 

uciși din pricina credinței lor (ură față de credința ortodoxă). în cuvântul de 

învățătură să se evoce de către predicator, aspecte din viața și martiriul 

Sfinților Brâncoveni, pentru conștientizarea martiriului contemporan. 

d. Circulară – prin care s-a recomandat, ca începând cu data de 01 septembrie 

2020, tuturor preoților din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, 

consemnarea în scris a cuvântului de învățătură din duminici și sărbători 

(predici / cazanii), precum și păstrarea acestuia în biblioteca parohiei. 

e. Circulară – în atenția tuturor unităților de cult: parohii, mănăstiri și schituri  

prin care reprezentanții tuturor unităților de cult din cuprinsul Arhiepiscopiei 

Sucevei și Rădăuților, să informeze, dacă este cazul, Centrul Eparhial – Sectorul 

Cultural, despre existența și publicarea periodică de reviste, buletine sau 

broșuri parohiale, precum și activitatea imprimării de CD-uri sau DVD-uri cu 

materiale religioase. S-a solicitat aceasta întrucât orice activitate editorial-

publicistică religioasă din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, 

trebuie să aibă binecuvântarea chiriarhului locului. Totodată am atenționat 

faptul că, trebuie avut în vedere o atenție sporită în privința celor publicate, 

întrucât ne aflăm într-un context informațional publicistic aglomerat. 

f. Circulară – în atenția tuturor unităților de cult: parohii, mănăstiri și schituri 

prin care s-a solicitat ca reprezentanții tuturor unităților de cult din cuprinsul 

Arhiepiscopie Sucevei și Rădăuților să alcătuiască o listă cu toate 

personalitățile (ierarhi, preoți, profesori, învățători, teologi, istorici, oameni de 

stat, scriitori, artiști, oameni de știință, ș.a.) ce își dorm somnul de veci în 

cimitirile parohiale sau mănăstirești. Această listă care se va întocmi, va trebui 

să conțină în mod obligatoriu date bio-bibliografice despre cei menționați, 

precum și fotografii. Totodată s-a amintit faptul că trebuie avut în atenție, să 

se amintească, acolo unde este cazul, existența unor monumente, mausolee 

(ridicate în memoria ostașilor români), inscripții sau alte mărturii 

reprezentative din cimitirile parohiale sau mănăstirești, precum și detalii 

despre acestea. Prin această activitate ce s-a inițiat la nivel eparhial, am dorit și 

dorim să marcăm în chip deosebit cinstirea care se aduce de către Biserică 

tuturor celor adormiți în Domnul, ca expresie de respect și pioasă aducere 
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aminte față de înaintași. Precizăm că anul 2021, conform Hotărârii nr. 10806 din 

29 octombrie 2019 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost 

declarat Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală 

a cimitirelor. 

g. Tipărirea calendarului 2021 – 3 formate: foaie, agendă, de birou; 

h. Răspunsuri date la solicitările Sfântului Sinod și ale Patriarhiei Române; 

i. Aprobări diverse la solicitările primite din eparhie: sfinte moaște, conferințe, 

publicații ș.a.. 

j. Întrevedere cu Ministerul Culturii - în urma întrevederii din data de 07 

octombrie 2020, avute cu Excelența Sa, domnul Bogdan Gheorghiu, ministrul 

Culturii, au fost stabilite punctual câteva aspecte privind activitatea culturală 

și cea de conservare și restaurare a monumentelor istorice din cadrul 

Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Inițierea în regim de urgență a unui 

parteneriat de colaborare între Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și 

Ministerul Culturii, document pe baza căruia se va înlesni rezolvarea celor 

propuse, precum și consolidarea relațiilor dintre aceste două instituții. Domnul 

Ministru a apreciat în mod deosebit faptul că se acordă o atenție deosebită 

activității culturale și activității de conservare și restaurare a monumentelor din 

cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La discuțiile purtate cu Domnul 

Ministru a fost invitat și domnul Emilian Gamureac, Directorul Direcției 

Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii. 

k. Comemorare Simion Reli - Săvârșirea unui Trisaghion la mormântul părintelui 

profesor Simeon Reli din cimitirul Pacea – Suceava, în data de 09 octombrie 

2020, întrucât s-au împlinit 75 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Simeon 

Reli a fost profesor de istorie bisericească la Facultatea de Teologie din 

Cernăuți, îndeplinind în perioada 1934-1935 și funcția de decan al acestei 

instituții. A urmat studii de specializare în istorie și cercetări de arhivă 

la Viena (1928-1929). Recunoscut specialist în istoria Bucovinei, mai ales în 

istoria bisericească a acestei provincii, profesorul Reli a fost desemnat pentru a 

îndeplini mai multe demnități legate de protejarea patrimoniului istoric: 

membru în Comisia Monumentelor Istorice – secția pentru Bucovina, secretar 

apoi director delegat al Arhivelor Statului din Cernăuți, organizatorul 

Muzeului istoric bisericesc și etnografic al Mitropoliei din Cernăuți. 

l. Secret Santa - Ca urmare a dezvoltării aparatului administrativ de la Centrul 

Eparhial Suceava, am organizat o acțiune de oferire de daruri, în mod secret, 

între membrii administrației eparhiale cu prilejul lunii decembrie (luna 

darurilor). Concret, fiecărui participant din cadrul Centrului Eparhial care a 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Viena
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comisia_Monumentelor_Istorice
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dorit să se alăture acestei inițiative i s-a atribuit în mod automat, de către un 

soft specializat, un alt membru căruia i-a oferit un dar într-un buget maxim 

stabilit. Inițiativa noastră a avut ca scop întărirea relațiilor interpersonale dintre 

membrii Centrului Eparhial și nu a necesitat niciun cost din bugetul Centrului 

Eparhial. 

m. „Nicio casă fără Noul Testament” - Din iniţiativa Sectorului Cultural al 

Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului 

Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor a fost lansat Programul 

Nicio casă fără Noul Testament, program ce rezultă din porunca Domnului nostru 

Iisus Hristos de a ne îngriji mai întâi de toate de mântuirea sufletului „Căutaţi 

mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui și toate acestea se vor 

adăuga vouă” (Matei VI, 33). Scopul acestui program a fost de a reaminti 

fiecărui credincios datoria morală şi de conştiinţă de a citi Sfânta Scriptură, 

având în vedere rolul acesteia în formarea duhovnicească a credincioşilor, 

pornind de la cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur care spune că: mai lesne este 

să se stingă Soarele decât să treacă cuvintele Domnului nostru şi că Sfânta Scriptură 

este de la Dumnezeu şi o califică drept adevăr capital, dogmă esenţială şi 

fundamentală pe care n-ar trebui s-o uite niciodată savanţii, interpreţii şi lingviştii. În 

împlinirea acestui scop, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin purtarea de 

grijă a slujitorilor tuturor unităților de cult din cuprinsul ei, a distribuit în mod 

gratuit 100.000 exemplare ale Noului Testament cu Psalmii, ediția 2018, Editura 

Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 

n. VIZITĂ ÎN BUCOVINA – DELEGAȚIA AMBASADEI KAZAHSTANULUI. În 

perioada 28-30 noiembrie 2020 Excelenţa Sa Nurbakh Rustemov, ambasador 

extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Kazakhstan în România a efectuat 

o vizită oficială în judeţul Suceava, vizită care a avut ca scop principal 

cunoaşterea unor monumente istorice bisericeşti din cadrul Arhiepiscopiei 

Sucevei şi Rădăuţilor. Excelenţa Sa a fost însoţit de Kairat Karabayev – ministru 

consilier, Serzhan Shagatayev – secretar economic şi Azamat Kagenov consul, 

Tudor Afanasov Preşedinte al Asociaţiei  Camera de Cooperare Economică şi 

Culturală Româno-Rusă. Din partea română a fost însoţit de Pr. Constantin 

Oprea - consilier eparhial Sectorul Cultural şi Arhid. Vasile M. Demciuc - 

consilier eparhial, sectorul Monumente și Patrimoniu. Scopul vizitei sale în 

Suceava a fost acela de a înteţi dialogul dintre România şi Kazakhstan, ca 

premisă a cooperării şi cultivării relaţiilor în domeniile cultural, educaţional şi 

spiritual, apreciind rolul important pe care Biserica Ortodoxă Română îl are în 

societatea românească prin promovarea valorilor evanghelice ale păcii şi a 
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bunei înţelegeri în plan intern, precum şi cultivarea relaţiilor intercreştine – 

ecumenice. A subliniat faptul că România reprezintă un partener important 

pentru Republica Kazakhstan, atât diplomatic, cultural şi academic, 

exprimându-şi întreaga deschidere pentru dezvoltarea şi eficientizarea 

colaborărilor cu oamenii de afaceri din judeţ, cu Universitatea Ştefan cel Mare 

- Suceava, dar și cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor în ceea ce priveşte 

valorificarea patrimoniului cultural religios. 

o. CARTE minuni Sf. Ioan cel Nou - trimiterea unei circulare către toate unităţile 

de cult din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, prin care s-a solicitat 

următoarele: În vederea redactării unei lucrări în care să fie consemnate minunile 

săvârşite de către Sf. Ioan cel Nou de la Suceava faţă de credincioşi de-a lungul ultimilor 

ani, solicităm tuturor preoţilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor să 

transmită enoriașilor din parohii să consemneze în scris ce  minuni  au  simţit că au 

fost săvârşite, cum au fost ajutaţi în momentele grele ale existenţei lor, ce reuşite au 

avut în urma rugăciunilor făcute la moaştele Sf. Ioan cel Nou. Toate aceste consemnări 

vor fi introduse în cutia special amenajată şi amplasată lângă racla cu Sfintele Moaşte 

din Catedrala Arhiepiscopală şi apoi vor fi tipărite  în lucrarea „Minunile Sf. Ioan cel 

Nou de la Suceava”. 

p. Propunerea înființării de ordine bisericești în colaborare cu Sectorul Exarhat. 

q. Organizarea Concertului caritabil de colinde „Un Crăciun pentru fiecare” 

ediția I în data de 6 decembrie 2020, împreună cu Sectorul Social-Filantropic. 

r. Editarea felicitărilor de la Sărbătoarea Nașterii Domnului. 

 

B. 2021 

Prima parte a anului 2021 a reprezentat în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților 

unul dintre momentele în care activitatea culturală a cunoscut o revigorare prin 

organizarea de evenimente deosebite. 

Așezat sub imperativul tematic „2021 - Anul omagial al pastorației românilor 

din afara României și Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea 

liturgică și culturală a cimitirelor” în Patriarhia Română, totuși prima parte a anului 

2021 a reprezentat pentru corpul clerical al Eparhiei noastre un moment de 

conștientizare a importanței pastorației românilor din diaspora, precum și a cinstirii 

memoriei înaintașilor noștri. 

Având în vedere importanța anului 2021 din punct de vedere cultural și 

pastoral, misionar și educativ, în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul 

Cultural al Centrului Eparhial, evenimentele programate au avut mereu în atenție 
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îndeplinirea prevederilor Planului cadru stabilit de Sfântul Sinod, atât pentru 

realizarea unei unități de acțiune cât și pentru implementarea unor proiecte ce vizează 

identificarea unor posibile soluții la probleme pastoral-misionare cu care ne 

confruntăm.  

 

I. Conferințe, colocvii și simpozioane 

a. Conferință Națională - Ziua Culturii Naționale în data de 15 ianuarie 2021 

marcată printr-o conferință națională la Centrul Eparhial Suceava – în 

colaborare cu Sectorul Patrimoniu. 

b. Conferință online – pagina oficială de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și 

Rădăuților dedicată împlinirii a 145 de ani de la nașterea marelui om de artă 

Constantin Brâncuși – 19 februarie 2021. 

c. Circulară – marcarea a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române 24 

ianuarie 2021. 

d. Circulară – Ziua Eroilor: Având în vedere Hotărârile Sfântului Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române din anii 1920, 1991 și 2001 privitoare la proclamarea 

zilei de Înălțarea Domnului ca zi de sărbătoare națională bisericească, s-a 

recomandat tuturor unităților de cult din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și 

Rădăuților un program specific acestei zile.  

e. Circulară – în atenția tuturor unităților de cult: parohii, mănăstiri și schituri 

prin care s-a solicitat ca reprezentanții tuturor unităților de cult din cuprinsul 

Arhiepiscopie Sucevei și Rădăuților să alcătuiască o listă cu toate 

personalitățile (ierarhi, preoți, profesori, învățători, teologi, istorici, oameni de 

stat, scriitori, artiști, oameni de știință, ș.a.) ce își dorm somnul de veci în 

cimitirile parohiale sau mănăstirești - în curs de desfășurare. 

f. Trimiterea unei circulare în cuprinsul eparhiei prin care s-a solicitat 

completarea și transmiterea datelor privitoare la Monumentele/Cimitirile 

eroilor din cuprinsul eparhiei în contextul Anului 2021, Anul comemorativ al 

celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor și în colaborare 

cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” filiala Suceava – în curs 

de finalizare. 

g. Trimiterea unei circulare în cuprinsul eparhiei privitoare la tipărirea 

calendarului pe anul 2022 în 3 formate: foaie, agendă și de birou; 

h. Răspunsuri date la solicitările Sfântului Sinod și ale Patriarhiei Române: 

conferințele tematice organizate de Cancelaria Sfântului Sinod; 

i. Răspunsuri multiple date la solicitările venite din teritoriu, privitoare la 

viața culturală; 
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j. Aprobări diverse la solicitările primite din eparhie: sfinte moaște, conferințe, 

publicații ș.a.. 

k. Comemorarea marelui ierah cărturar Filaret Scriban, la împlinirea a 210 ani 

de la nașterea sa - săvârșirea unui Trisaghion la ctitoria Scribanilor – Biserica 

„Sf. Treime” din cartierul Burdujeni sat – în colaborare cu Sectorul Patrimoniu. 

l. Organizarea conferinței „Familia Scriban – în slujba unității de neam și de 

credință” – 23 martie 2021 – în colaborare cu Sectorul Patrimoniu. 

m. Comemorarea renumitului pictor bisericesc Epaminonda Bucevschi: în data 

de 12 februarie 2021, ora 09:00 – împlinirea a 130 de ani de la trecerea sa la cele 

veșnice; un material a fost publicat pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și 

Rădăuților. 

n. Comemorarea la 60 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Gala Galaction 

– articol publicat pe site-ul Arhiepiscopiei sucevei și Rădăuților. 

o. Comemorarea victimelor pandemiei – 03 martie 2021 – Paraclisul Sf. Ioan cel 

Nou de la Suceava. 

p. Reactivarea Revistei CANDELA - revistă de Teologie și Cultură, serie nouă, 

editată de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, continuatoare a fostei 

Reviste Candela, editată de către Mitropolia Bucovinei și Dalmației, începând 

cu anul 1882 prin purtarea de grijă a vrednicului de pomenire Mitropolit 

Silvestru Morariu-Andrievici, încetându-și apariția acum 75 de ani – 1946. 

q. VIZITĂ ÎN BUCOVINA – DELEGAȚIA AMBASADEI ISRAELULUI. În ziua 

de 21 aprilie a.c., Excelenţa Sa David Saranga, ambasador extraordinar şi 

plenipotenţiar al Statului Israel în România a efectuat o vizită privată în judeţul 

Suceava, vizită care a avut ca scop principal cunoaşterea unor monumente 

istorice bisericeşti din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Domnul 

ambasador a exprimat recunoştinţă pentru primire, subliniind că în timpul 

misiunii sale diplomatice în România, a învățat limba română, a putut cunoaşte 

mai bine cultura, tradiţia şi spiritualitatea poporului român, explicând astfel şi 

motivaţia de ce a ales să viziteze judeţul Suceava. A menţionat faptul că Statul 

Israel are frumoase legături cu România, încă din perioada când pictorului 

Reuven Rubin, născut în România, devenea primul Ambasador al Israelului în 

țara noastră. A amintit acest fapt întrucât primul ambasador al Statului Israel 

în România, a pictat la sfârșitul secolului al XIX-lea câteva tablouri ce 

reprezentau biserici și mănăstiri din Bucovina. 

s. Înființarea ordinului Zoe Dumitrescu Bușulenga – Maica Benedicta, precum 

și editarea grafică a ordinului. 
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t. Co-organizator Concertului caritabil din Săptămâna Patimilor „DAR spre 

Înviere” ediția I, împreună cu Sectorul Social-Filantropic – susținere cuvânt. 

u. Editarea felicitărilor de la Sărbătoarea Învierii Domnului 2021. 

v. Editarea pastoralei de la Sărbătoarea Învierii Domnului 2021. 

w. Corectură + grafică la Acatistul Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. 

x. S-a finalizat și aprobat în cadrul ședinței de lucru a Permanenței Consiliului 

Eparhial: Regulamentul Editurii CRIMCA și Contractul de editare. 

y. Întocmirea dosarului cu documentația necesară pentru acordarea de ajutor 

financiar din partea Secretariatului de Stat pentru Culte – ordine, distincții 

și insigne. 

z. Inițierea tipăririi Condicelor Ordinelor și Distincțiilor. 

aa. Întocmirea Graficului lunar de publicații ale angajaților Centrului Eparhial. 

bb. Interviu în studioul Radio Trinitas de la Iași, privitor la manifestările 

prilejuite de sărbătoarea Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava din data de 

02 iunie a.c. 

cc. Tipărirea de iconițe de binecuvântare. 

dd. Organizator în cadrul evenimentelor duhovnicești-liturgice prilejuite de 

sărbătoarea din data de 24 iunie 2021: organizare, pelerinajul „Calea Sfinților” 

(tipărire broșură Rânduială), tipărire ecusoane+acces mașini, coordonare 

autorități și ierarhi. 

ee. Organizarea unui Concert caritabil de Muzică Bizantină, ediția 1, în data de 

23 iunie 2021: participarea a 4 coruri/grupuri de muzică psaltică (editarea 

diplomei de participare). 

ff. Tipărirea broșurii cu rânduiala Parastasului + corectura textului – 20 mai 2021 

– împlinirea unui an de la trecerea la cele veșnice a IPS Pimen. 

gg. Implicarea directă privind grafica coperții lucrării IPS Calinic: Cuvântări la 

ceas de priveghere – editată la Editura Crimca. 

hh. Am fost ales membru în Consiliul Director al Societății pentru Cultură și 

Literatură Română în Bucovina  în data de 15 mai 2021. 

ii. Acordare de nume corurilor din eparhie: Corala preoțească „Ștefan Nosievici” 

și „Sf. Inochentie de la Probota” (la propunerea Sectorului Cultural). 

jj. Întrevederi 26 ianuarie 2021: București – Directorul Trinitas TV, Consilier 

Patriarhal Basilica, SSC – Domnul Ministru Secretar de Stat, Directorul 

Centrului Rus de Știință și Cultură. 

kk.  În derulare: achiziționarea de echipament tipografic: 2 tipare digitale + CTP. 

ll. În curs de desfășurare: Organizarea Simpozionului Internațional 

„Dostoievski și filonul creștin de creație” 22-24 septembrie 2021: anul acesta 
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se împlinesc 200 de ani de la nașterea marelui scriitor; s-au trimis invitațiile 

către marile centre universitare din țară și la Moscova, Sankt Petesburg, Viena 

ș.a. 

mm. În lucru: Volum/Album cu date bio-bibliografice despre 

personalitățile din cimitirile unităților de cult din cuprinsul eparhiei – în 

contextul Anului Comemorativ 2021. 

În lucru: Enciclopedia parohiilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și 

Rădăuților. 

Menționăm faptul că, foarte multe proiecte propuse a se desfășura în cursul 

anului 2020 și în primele luni ale anului 2021 au fost suspendate din cauza situației 

epidemiologice existente. 


