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Articole importante pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților:  

1. LA CETATEA DE SCAUN A SUCEVEI AU FOST POMENIȚI VOIEVOZII 
MOLDOVENI ȘI AU FOST EVIDENȚIATE PERSONALITĂȚILE LOCALE - 
Jurnal Fm, 27 Iunie 2022, #POSTAT DE CARMEN VINTU  

 
Vineri, 24 iunie 2002 s-a slujit „Parastasul Voievozilor”, slujbă de pomenire a 
Domnilor Moldovei săvârșită de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți 
și diaconi.  
Sursa: 
https://www.facebook.com/ConsiliulJudeteanSuceava/videos/627696431531457  
Sursa:  
https://jurnalfm.ro/2022/06/26/la-cetatea-de-scaun-a-sucevei-au-fost-pomeniti-
voievozii-moldoveni-si-au-fost-evidentiate-personalitatile-locale/ 
 

2. În cinstea înaintașilor: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a săvârșit o 
slujbă de parastas pentru voievozii Moldovei - Monitorul Suceava, 27 Iunie 
2022  

În după-amiaza zilei de vineri, 24 iunie, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba parastasului 
pentru vrednicii voievozi ai Țării Moldovei.  
Timp de trei zile, Bucovina lui Ștefan a îmbrăcat straie de sărbătoare cu ocazia 
praznicului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Manifestările 
religioase şi culturale prilejuite de acest moment solemn au culminat vineri, 24 iunie, 
cu Sfânta Liturghie săvârşită de un sobor de arhierei ai Bisericii noastre la Catedrala 
Arhiepiscopală din Suceava – Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”.  
În ziua hramului, începând cu ora 17.00, la Cetatea de Scaun a Sucevei Preasfințitul 
Părinte Damaschin Dorneanul a săvârșit „Parastasul Voievozilor”, o slujbă de 
pomenire în cinstea conducătorilor Moldovei. Din soborul slujitor au mai făcut parte 
Pr. Ionel Doru Budeanu, protoiereul Protopopiatului Suceava I, Pr. Minu Mititelu, 
protoiereul Protopopiatului Suceava II, Arhid. Vasile M. Demciuc, Consilier al 
Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, și Arhid. Bogdan 
Mihai Hrișcă, Directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit Dosoftei”.  
În cuvântul de învăţătură rostit la finalul slujbei, PC Arhid. Vasile M. Demciuc, 
profesor la Facultatea de Istorie a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a evocat 
jertfa voievozilor moldoveni pentru apărarea țării dintre Carpați și Nistru.  

https://www.facebook.com/ConsiliulJudeteanSuceava/videos/627696431531457
https://jurnalfm.ro/2022/06/26/la-cetatea-de-scaun-a-sucevei-au-fost-pomeniti-voievozii-moldoveni-si-au-fost-evidentiate-personalitatile-locale/
https://jurnalfm.ro/2022/06/26/la-cetatea-de-scaun-a-sucevei-au-fost-pomeniti-voievozii-moldoveni-si-au-fost-evidentiate-personalitatile-locale/


Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai coralei preoțești „Ștefan Nosievici” a 
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, condusă de părintele Ionel Doru Budeanu, 
protoiereu al Protopopiatului Suceava I.  
Parastasul Voievozilor face parte din seria de manifestări aniversare dedicate Anului 
Jubileu – „Moștenirea Mușatină – credință, cultură, istorie”, închinat cinstirii 
„memoriei acelora care, în vremuri uneori mai puțin prielnice, au înălțat monumente 
cu o valoare culturală inestimabilă, recunoscută pe plan național și internațional”. Tot 
la Cetatea de Scaun a Sucevei, poate fi vizitată până la finalul acestei luni expoziția de 
fotografie „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava – o istorie în imagini de patrimoniu 
mondial”  
Amintim faptul că aceste evenimente au loc cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la 
sfințirea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel 
Nou de Suceava”, ctitoria lui Bogdan al III-lea Voievod și a lui Ștefăniță Voievod, a 
500 de ani de la sfințirea Bisericii „Duminica Tuturor Sfinților” – Părhăuți, ctitoria 
boierului Gavril Trotușan, și a 400 de ani de la sfințirea Mănăstirii „Sfinții Apostoli 
Petru și Pavel” – Solca, ctitoria lui Ștefan Tomșa al II-lea Voievod.  
 
(Sursa: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților)  
https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-06-27/In-cinstea-inaintasilor-Preasfintitul-
Parinte-Damaschin-Dorneanul-a-savarsit-o-slujba-de-parastas-pentru-voievozii-
Moldovei 
 

3. IPS Calinic: Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou a împărțit de hram peste 95.000 de 
sarmale, a oferit peste 14.000 de pachete și masă pentru peste 20.000 de 
persoane - News Bucovina, 26 Iunie 2022  

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a răspuns unui enoriaș, că 
Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava a oferit, cu prilejul hramului, masă unui 
număr de peste 20.000 de persoane.  
„Chiar stați la mila primăriei să vă facă sarmale de hram? Posibil să nu faceți ca 
mănăstire un obicei în a da ceva de mâncare, câtuşi de puțin? Posibil așa ceva la 
prestanța unei astfel de eparhii?”, a întrebat enoriașul.  
În replică, IPS Calinic a subliniat că Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou a oferit mâncare 
pentru peste 20.000 de persoane.  
„Cu riscul să ne pierdem plata în cer, totuși vă facem cunoscut că Mănăstirea „Sfântul 
Ioan cel Nou”, ajutată de protopopiatele, parohiile și mănăstirile din Arhiepiscopia 
Sucevei și Rădăuților, a împărțit 95.300 de sarmale și peste 14.000 de pachete și a oferit 

https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-06-27/In-cinstea-inaintasilor-Preasfintitul-Parinte-Damaschin-Dorneanul-a-savarsit-o-slujba-de-parastas-pentru-voievozii-Moldovei
https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-06-27/In-cinstea-inaintasilor-Preasfintitul-Parinte-Damaschin-Dorneanul-a-savarsit-o-slujba-de-parastas-pentru-voievozii-Moldovei
https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-06-27/In-cinstea-inaintasilor-Preasfintitul-Parinte-Damaschin-Dorneanul-a-savarsit-o-slujba-de-parastas-pentru-voievozii-Moldovei


masa în Trapeza Comuniunii „Sfântul Iosif cel Milostiv” la peste 20.000 persoane. 
Dacă doriți desfășurătorul, adresați-vă stăreției”, a transmis IPS Calinic.  
 
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/346851/ips-calinic-manastirea-sf-ioan-cel-
nou-a-impartit-de-hram-peste-95-000-de-sarmale-a-oferit-peste-14-000-de-pachete-si-
masa-pentru-peste-20-000-de-persoane 
 

4. Hram la catedrala oraşului Gura Humorului - Tele M, 24 Iunie 2022  
Catedrala „Nașterea Maicii Domnului” și „Toți Sfinții Români” din Gura Humorului 
îmbracă straie de sărbătoare. La sfârșitul acestei săptămâni, lăcașul serbează al doilea 
hram, Duminica Sfinților Români, dăruit pe 21 august 2011, de către Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul sfințirii. Un sobor de 
preoţi şi diaconi va oficia duminică, Sfânta Liturghie în locașul de închinăciune din 
centrul orașului Gura Humorului. 

https://telem.ro/hram-la-catedrala-orasului-gura-humorului/ 

 

5. Povestea părintelui care salvează suflete, dar şi vieţi. De 10 ani este pompier 
voluntar: ”Mi-e frică doar de Dumnezeu” Publicat cu 15 minute in urma in 27 
iunie - Știri Est, 27 Iunie 2022, De catre Ana Iosif  

Când nu e în biserică, e în misiune. Vorbim de un preot din Suceava care salvează 
suflete, dar şi vieţi. De 10 ani este şi pompier voluntar şi pentru asta şi-a cumpărat o 
autospecială din banii lui şi a strâns în jur o echipă de 20 de voluntari. Oamenii din 
localitate sunt mult mai liniştiţi de când preotul e în slujba Domnului, iar pompierul 
în slujba lor.  

Misiunea pompierilor voluntari e coordonată…de un preot! El este Gabriel Florea.  

https://stiriest.ro/2022/06/27/povestea-parintelui-care-salveaza-suflete-dar-si-vieti-
de-10-ani-este-pompier-voluntar-mi-e-frica-doar-de-dumnezeu/ 

 

6. Gheorghe Flutur anunță înființarea OMD Bucovina din care vor face parte, în 
prima etapă, stațiunile de interes național și local din județul Suceava - News 
Bucovina, 23 Iunie 2022  

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, joi, că odată 
cu adoptarea Ordonanței de Urgență care reglementează înființarea și 
operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD), se va trece 

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/346851/ips-calinic-manastirea-sf-ioan-cel-nou-a-impartit-de-hram-peste-95-000-de-sarmale-a-oferit-peste-14-000-de-pachete-si-masa-pentru-peste-20-000-de-persoane
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/346851/ips-calinic-manastirea-sf-ioan-cel-nou-a-impartit-de-hram-peste-95-000-de-sarmale-a-oferit-peste-14-000-de-pachete-si-masa-pentru-peste-20-000-de-persoane
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/346851/ips-calinic-manastirea-sf-ioan-cel-nou-a-impartit-de-hram-peste-95-000-de-sarmale-a-oferit-peste-14-000-de-pachete-si-masa-pentru-peste-20-000-de-persoane
https://telem.ro/hram-la-catedrala-orasului-gura-humorului/
https://stiriest.ro/2022/06/27/povestea-parintelui-care-salveaza-suflete-dar-si-vieti-de-10-ani-este-pompier-voluntar-mi-e-frica-doar-de-dumnezeu/
https://stiriest.ro/2022/06/27/povestea-parintelui-care-salveaza-suflete-dar-si-vieti-de-10-ani-este-pompier-voluntar-mi-e-frica-doar-de-dumnezeu/


imediat la demararea procedurii privind înființarea “Organizaţiei de Management al 
Destinației BUCOVINA”.  

El a spus că în acest sens va contacta, într-o primă etapă, toate localitățile stațiuni 
turistice de interes național și local, în vederea asocierii.  

Conform OUG-ului adoptat, Bucovina este unul dintre OMD-urile regionale.  

„Această structură asociativă reprezintă o nouă formă de gestionare a destinațiilor 
care permite dezvoltarea turismului, atât la nivel regional cât și național”, a spus 
Flutur.  

El a menționat că intrarea în vigoare a cadrului legislativ care să definească 
operaționalizarea OMD-urilor reprezintă un jalon îndeplinit în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență, actul normativ include o descriere clară a 
mecanismului de finanțare pentru sprijinirea rețelei, precum și un model clar de 
guvernanță strategică.  

„Este un pas deosebit de important pentru turismul din Bucovina și din întreaga țară, 
iar aici doresc să-i mulțumesc domnului ministru Cadariu pe implicare”, a 
concluzionat Gheorghe Flutur.  

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/346714/gheorghe-flutur-anunta-
infiintarea-omd-bucovina-din-care-vor-face-parte-in-prima-etapa-statiunile-de-
interes-national-si-local-din-judetul-suceava 

 

7. Gheorghe Flutur și-ar dori reînființarea Mitropoliei Bucovinei cu sediul la 
Suceava – News Bucovina, Ziare.com, Top Iași, Centruldepresa.ro, 
m.Ziare.com, Ziareaz.ro, 25 Iunie 2022  

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, vineri seara, 
după slujba de pomenire a domnitorilor Moldovei oficiată în Cetatea de Scaun a 
Sucevei că și-ar dori ca în viitor să fie reînființată Mitropolia Bucovinei cu sediul la 
Suceava.  

„Dacă nu mă înșel, cred că odată cu venirea moaștelor Sf. Ioan cel Nou de la Suceava 
a fost recunoscută Mitropolia Moldovei de Bizanț. Practic, pentru noi este o 
semnificație extraordinar de importantă”, a spus Flutur.  

El a arătat că are, cu acest prilej, un mesaj mai curajos.  

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/346714/gheorghe-flutur-anunta-infiintarea-omd-bucovina-din-care-vor-face-parte-in-prima-etapa-statiunile-de-interes-national-si-local-din-judetul-suceava
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/346714/gheorghe-flutur-anunta-infiintarea-omd-bucovina-din-care-vor-face-parte-in-prima-etapa-statiunile-de-interes-national-si-local-din-judetul-suceava
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/346714/gheorghe-flutur-anunta-infiintarea-omd-bucovina-din-care-vor-face-parte-in-prima-etapa-statiunile-de-interes-national-si-local-din-judetul-suceava


„Mă rog să prind eu în viață când se va reface Mitropolia Bucovinei la Suceava pentru 
că merităm. Noi am avut-o și sunteți aici preoți care, alături de noi, de mireni, avem 
această obligație să convingem pe ceilalți că trebuie să aducem înapoi Mitropolia 
Bucovinei care a fost desființată”, a spus Flutur.  

Mitropolia Bucovinei, inițial Mitropolia Bucovinei și Dalmației, cu sediul la Cernăuți, 
a fost înființată la 23 ianuarie 1873, prin ridicarea Episcopiei de Cernăuți la rang de 
arhiepiscopie. Sediul episcopal fusese mutat de la Rădăuți la Cernăuți în anul 1781.  

Jurisdicția arhiepiscopului de Cernăuți se întindea asupra întregului teritoriu al 
Ducatului Bucovinei și, nominal, asupra teritoriului Regatului Galiției și Lodomeriei. 
Tot arhiepiscopului de Cernăuți îi erau subordonate începând cu anul 1883 două 
parohii ortodoxe din Viena: Biserica Sf. Treime și Biserica Sf. Gheorghe, respectiv 
parohia ortodoxă din Praga.  

De la ridicarea Episcopiei de Cernăuți la rang de arhiepiscopie, în anul 1873, 
arhiepiscopului-mitropolit de Cernăuți i-au fost subordonate ca episcopii sufragane 
episcopiile de Zadar și Kotor în Dalmația.  

După al Doilea Război Mondial Cernăuți a devenit parte a URSS, iar Mitropolia 
Bucovinei a încetat să mai existe. Mitropoliei Bucovinei i s-a dat titulatura de 
Arhiepiscopia Sucevei și Maramureșului. La 26 februarie 1950, când a fost modificat 
Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Arhiepiscopia 
Sucevei a trecut sub jurisdicția arhiepiscopului-mitropolit de Iași, iar Mitropolia 
Moldovei (ca parte a BOR) și-a luat titulatura de Mitropolia Moldovei și Bucovinei în 
timp ce Episcopia Maramureșului a fost transferată Mitropoliei Ardealului.  

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/346783/gheorghe-flutur-si-ar-dori-
reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei-cu-sediul-la-suceava 

https://ziare.com/suceava/stiri-actualitate/gheorghe-flutur-si-ar-dori-reinfiintarea-
mitropoliei-bucovinei-cu-sediul-la-suceava-8725787 

https://www.topiasi.ro/homepage/eveniment/26882-flutur-sustine-reinfiintarea-
mitropoliei-bucovinei.html 

https://centruldepresa.ro/stiri/gheorghe-flutur-si-ar-dori-reinfiintarea-mitropoliei-
bucovinei-cu-sediul-la-suceava 

https://m.ziare.com/suceava/stiri-actualitate/gheorghe-flutur-si-ar-dori-reinfiintarea-
mitropoliei-bucovinei-cu-sediul-la-suceava-8725787 

https://www.ziareaz.ro/stiri/news-bucovina 

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/346783/gheorghe-flutur-si-ar-dori-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei-cu-sediul-la-suceava
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/346783/gheorghe-flutur-si-ar-dori-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei-cu-sediul-la-suceava
https://ziare.com/suceava/stiri-actualitate/gheorghe-flutur-si-ar-dori-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei-cu-sediul-la-suceava-8725787
https://ziare.com/suceava/stiri-actualitate/gheorghe-flutur-si-ar-dori-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei-cu-sediul-la-suceava-8725787
https://www.topiasi.ro/homepage/eveniment/26882-flutur-sustine-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei.html
https://www.topiasi.ro/homepage/eveniment/26882-flutur-sustine-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei.html
https://centruldepresa.ro/stiri/gheorghe-flutur-si-ar-dori-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei-cu-sediul-la-suceava
https://centruldepresa.ro/stiri/gheorghe-flutur-si-ar-dori-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei-cu-sediul-la-suceava
https://m.ziare.com/suceava/stiri-actualitate/gheorghe-flutur-si-ar-dori-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei-cu-sediul-la-suceava-8725787
https://m.ziare.com/suceava/stiri-actualitate/gheorghe-flutur-si-ar-dori-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei-cu-sediul-la-suceava-8725787
https://www.ziareaz.ro/stiri/news-bucovina


8. De hramul Sucevei, Flutur afirmă de două ori că vrea Mitropolie la Suceava - 
Ziareonline24.ro, Obiectiv de Suceava, 26 Iunie 2022, de Ziare Online 24  

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, susține reînființarea 
Mitropoliei Bucovinei, cu sediul la Suceava. Prezent pe data de 24 iunie la slujba de 
pomenire a Domnilor Moldovei săvârșită de către Preasfințitul Părinte Damaschin 
Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un 
sobor de preoți și diaconi, Gheorghe Flutur a spus că atât preoții, cât și mirenii, trebuie 
„să-i convingem pe ceilalți” cât de importantă este reînființarea acestei mitropolii. 

„Mă rog la bunul Dumnezeu să prind eu vremea în viață când se va reface Mitropolia 
Bucovinei la Suceava, pentru că merităm. Noi am avut-o. Sunteți aici preoți, care 
alături de noi, de mireni, avem această obligație să putem să-i convingem pe ceilalți 
că trebuie să aducem înapoi Mitropolia Bucovinei care a fost desființată”, a declarat 
Gheorghe Flutur. Nu a existat nicio reacție din partea PS Damaschin Dorneanul sau a 
vreunui cleric la respectivul eveniment. 

Din nou, la câteva ore distanță de la momentul la care a făcut această afirmație, 
Gheorghe Flutur a reiterat-o la „Seara valorilor sucevene”. Desigur, un eveniment la 
care era invitat și unde organizatori erau Primăria Suceava și Arhiepiscopia Sucevei 
și Rădăuților. ÎPS Calinic nu a putut să onoreze cu prezența acest eveniment întrucât, 
fiind zi de hram a Sucevei, avea mulți ierarhi invitați de care trebuia să se ocupe. 

Din nou, PS Damaschin Dorneanul a fost cel care a reprezentat Eparhia la acest 
eveniment și a luat cuvântul de două ori: o primă dată în calitate de reprezentant al 
uneia din instituțiile organizatoare și a doua oară după ce i s-a oferit o distincție. 

Deși a doua oară luase cuvântul după Gheorghe Flutur, care tocmai reiterase cele 
spuse la Cetatea de Scaun cu privire la înființarea unei mitropolii, PS Damaschin 
Dorneanul nu a făcut niciun comentariu pe această temă. (D.P.) 

https://www.ziareonline24.ro/de-hramul-sucevei-flutur-afirma-de-doua-ori-ca-vrea-
mitropolie-la-suceava-201743/ 

https://www.obiectivdesuceava.ro/local/de-hramul-sucevei-flutur-afirma-de-doua-
ori-ca-vrea-mitropolie-la-suceava/ 

 

9. Gheorghe Flutur își dorește reînființarea Mitropoliei Bucovinei cu sediul la 
Suceava - Monitorul Suceava, 26 Iunie 2022, de Dan Coman  

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că își dorește 
reînființarea Mitropoliei Bucovinei. După slujba de pomenire a domnitorilor 

https://www.ziareonline24.ro/de-hramul-sucevei-flutur-afirma-de-doua-ori-ca-vrea-mitropolie-la-suceava-201743/
https://www.ziareonline24.ro/de-hramul-sucevei-flutur-afirma-de-doua-ori-ca-vrea-mitropolie-la-suceava-201743/
https://www.obiectivdesuceava.ro/local/de-hramul-sucevei-flutur-afirma-de-doua-ori-ca-vrea-mitropolie-la-suceava/
https://www.obiectivdesuceava.ro/local/de-hramul-sucevei-flutur-afirma-de-doua-ori-ca-vrea-mitropolie-la-suceava/


Moldovei oficiată la Cetatea de Scaun a Sucevei de către Preasfințitul Părinte 
Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, 
împreună cu un sobor de preoți și diaconi, șeful administrației județene, Gheorghe 
Flutur a spus că are „un mesaj curajos”, venind cu propunerea de reînființare a 
Mitropoliei Bucovinei, cu sediul la Suceava. „Mă rog la bunul Dumnezeu să prind eu 
vremea în viață când se va reface Mitropolia Bucovinei la Suceava, pentru că merităm. 
Noi am avut-o. Sunteți aici preoți, care alături de noi, de mireni, avem această obligație 
să putem să-i convingem pe ceilalți că trebuie să aducem înapoi Mitropolia Bucovinei 
care a fost desființată”, a spus Flutur 

În același timp, președintele CJ Suceava a precizat că odată cu slujba de pomenire a 
domnitorilor și voievozilor Moldovei s-a dat startul unei noi ediții a Programului 
Ștefanian, prin care sunt puse în valoare și promovate ctitoriile lui Ștefan cel Mare. El 
a adăugat că Programul Ștefanian se va încheia pe 2 iulie, cu un pelerinaj spre 
Mănăstirea Putna, la mormântul lui Ștefan cel Mare. 

„Am emoții pentru că în 2017 am fost cei care am inițiat aici în cetate pentru prima 
dată după mulți ani să facem această sfântă slujbă de pomenire a voievozilor și 
domnitorilor Moldovei”, a declarat Flutur. El a subliniat faptul că Cetatea de Scaun a 
Sucevei și mănăstirile din Bucovina au devenit un adevărat magnet pentru turiștii din 
țară și din străinătate. „Să îmi spună mie oricine orice. Dacă nu aveam mănăstirile nu 
eram noi acum la câteva sute de mii de turiști în județul Suceava. Deci aceste mănăstiri 
au o capacitate și cei care le-au gândit cred că au gândit peste timp că vor atrage lume 
care să vină să le viziteze și să se roage. Și mai e ceva. Aici este leagănul creștinismului, 
a ortodoxiei, unitatea noastră de credință”, a declarat Gheorghe Flutur. 

La finalul slujbei de la Cetatea de Scaun a luat cuvântul și PC Arhid. Vasile M. 
Demciuc, profesor la Facultatea de Istorie a Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, acesta evocând jertfa domnitorilor moldoveni pentru apărarea țării dintre 
Carpați și Nistru. De precizat că Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a arătat că 
„Parastasul Voievozilor” a făcut parte din seria de manifestări aniversare dedicate 
Anului Jubileu – „Moștenirea Mușatină – credință, cultură, istorie”, închinat cinstirii 
„memoriei acelora care, în vremuri uneori mai puțin prielnice, au înălțat monumente 
cu o valoare culturală inestimabilă, recunoscută pe plan național și internațional”. La 
Cetatea de Scaun a Sucevei, poate fi vizitată până la finalul acestei luni expoziția de 
fotografie „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava – o istorie în imagini de patrimoniu 
mondial”. 



https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-06-25/Gheorghe-Flutur-isi-
doreste-reinfiintarea-Mitropoliei-Bucovinei-cu-sediul-la-Suceava 

 

10. Gheorghe Flutur: „Mă rog să prind eu în viață când se va reface Mitropolia 
Bucovinei la Suceava pentru că merităm” - Glasul Sucevei, Suceava 
smartpress.ro, SVNews, 25 Iunie 2022  

Seara trecută, la Cetatea de Scaun a Sucevei a avut loc o slujbă de pomenire a 
domnitorilor Moldovei. Cu această ocazie, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului 
Județean (CJ) Suceava, a transmis că își dorește ca pe viitor să fie reînființată 
Mitropolia Bucovinei cu sediul la Suceava. 

„Dacă nu mă înșel, cred că odată cu venirea moaștelor Sf. Ioan cel Nou de la Suceava 
a fost recunoscută Mitropolia Moldovei de Bizanț. Practic, pentru noi este o 
semnificație extraordinar de importantă. Mă rog să prind eu în viață când se va reface 
Mitropolia Bucovinei la Suceava pentru că merităm. Noi am avut-o și sunteți aici 
preoți care, alături de noi, de mireni, avem această obligație să convingem pe ceilalți 
că trebuie să aducem înapoi Mitropolia Bucovinei care a fost desființată”, a declarat 
Gheorghe Flutur. 

Mitropolia Bucovinei, inițial Mitropolia Bucovinei și Dalmației, cu sediul la Cernăuți, 
a fost înființată la 23 ianuarie 1873, prin ridicarea Episcopiei de Cernăuți la rang de 
arhiepiscopie. Sediul episcopal fusese mutat de la Rădăuți la Cernăuți în anul 1781. 

Primul arhiepiscop-mitropolit de Cernăuți a fost Teofil Bendela. 

Șematismul Arhiepiscopiei Greco-Orientale a Cernăuților menționează pentru anul 
1874 un număr de 407.949 de credincioși, 285 de biserici și 269 de preoți încadrați. 

Jurisdicția arhiepiscopului de Cernăuți se întindea asupra întregului teritoriu al 
Ducatului Bucovinei și, nominal, asupra teritoriului Regatului Galiției și Lodomeriei. 
Tot arhiepiscopului de Cernăuți îi erau subordonate începând cu anul 1883 două 
parohii ortodoxe din Viena: Biserica Sf. Treime și Biserica Sf. Gheorghe, respectiv 
parohia ortodoxă din Praga. 

De la ridicarea Episcopiei de Cernăuți la rang de arhiepiscopie, în anul 1873, 
arhiepiscopului-mitropolit de Cernăuți i-au fost subordonate ca episcopii sufragane 
episcopiile de Zadar și Kotor în Dalmația. 

După Primul Război Mondial orașul Cernăuți a devenit parte a Regatului României, 
iar Mitropolia Bucovinei s-a integrat în Biserica Ortodoxă Română. Totodată și-a 

https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-06-25/Gheorghe-Flutur-isi-doreste-reinfiintarea-Mitropoliei-Bucovinei-cu-sediul-la-Suceava
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-06-25/Gheorghe-Flutur-isi-doreste-reinfiintarea-Mitropoliei-Bucovinei-cu-sediul-la-Suceava


pierdut jurisdicția asupra episcopiilor sufragane din Dalmația și a primit episcopia 
Hotinului din Basarabia și episcopia Maramureșului. 

După al Doilea Război Mondial municipiul Cernăuți a devenit parte a URSS, iar 
Mitropolia Bucovinei a încetat să mai existe. Mitropoliei Bucovinei i s-a dat titulatura 
de Arhiepiscopia Sucevei și Maramureșului. 

La 26 februarie 1950, când a fost modificat Statutul pentru organizarea și funcționarea 
Bisericii Ortodoxe Române, Arhiepiscopia Sucevei a trecut sub jurisdicția 
arhiepiscopului-mitropolit de Iași, iar Mitropolia Moldovei (ca parte a BOR) și-a luat 
titulatura de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, iar Episcopia Maramureșului a fost 
transferată Mitropoliei Ardealului. 

Abia în iunie 1944, Patriarhia de la Moscova a decis să treacă sub ascultarea sa Biserica 
Ortodoxă din Nordul Bucovinei, fiind inițial coborâtă la gradul de protoierie. La 25 
februarie 1945 a fost numit primul ierarh cu titlul de Episcop al Cernăuților și 
Bucovinei. 

https://glasulsucevei.ro/gheorghe-flutur-ma-rog-sa-prind-eu-in-viata-cand-se-va-
reface-mitropolia-bucovinei-la-suceava-pentru-ca-meritam/ 

https://suceava-smartpress.ro/flutur-ma-rog-la-bunul-dumnezeu-sa-prind-vremea-
cand-se-va-reface-mitropolia-bucovinei-la-suceava/ 

https://www.svnews.ro/flutur-sustine-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei-ma-rog-la-
bunul-dumnezeu-sa-prind-eu-vremea-in-viata-cand-se-va-reface-mitropolia-
bucovinei-la-suceava/300930/ 

 

11. Flutur vrea reînființarea Mitropoliei Bucovinei - News Maker, Știri pe surse, 
Ziarelive.ro, 24 Iunie 2022, de Rodica Lemnaru 

Reactivarea Mitropoliei Tomisului, cerută de Înaltpreasfințitul Teodosie, pare să fie 
greu de îndeplinit. În schimb, se cere reînființarea altei vechi mitropolii, Mitropolia 
Bucovinei. Cererea vine chiar de la unul dintre cei mai importanți politicieni, 
Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. 

Flutur vrea reînființarea Mitropoliei Bucovinei, cu sediul la Suceava, deși, în trecut, ea 
era la Cernăuți. Prezent la slujba de pomenire a Domnilor Moldovei săvârșită de către 
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei 
și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, Gheorghe Flutur a spus că 

https://glasulsucevei.ro/gheorghe-flutur-ma-rog-sa-prind-eu-in-viata-cand-se-va-reface-mitropolia-bucovinei-la-suceava-pentru-ca-meritam/
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https://www.svnews.ro/flutur-sustine-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei-ma-rog-la-bunul-dumnezeu-sa-prind-eu-vremea-in-viata-cand-se-va-reface-mitropolia-bucovinei-la-suceava/300930/


atât preoții, cât și mirenii, trebuie „să-i convingem pe ceilalți” cât de importantă este 
reînființarea acestei mitropolii. 

Dacă Mitropolia Sucevei ar fi reactivată, ea s-ar rupe din Mitropolia Moldovei și 
Bucovinei, care îl are ca mitropolit pe Înaltpreasfințitul Teofan. La Suceava se află 
scaunul arhiepiscopal al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, unde arhiepiscopul 
Calinic este ajutat de către PS Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei 
Sucevei și Rădăuților. 

Decizia de reînființare a unei mitropolii nu o iau politicienii, ci doar Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, iar pentru o astfel de decizie trebuie luate în calcul mai 
multe cerințe care se referă la statut. 

https://newsmaker.ro/flutur-vrea-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei/ 

https://www.stiripesurse.ro/se-pregateste-infiintarea-unei-noi-mitropolii-dupa-ce-
mitropolia-tomisului-pare-greu-de-reactivat_2444020.html 

https://www.ziarelive.ro/stiri/se-pregateste-infiintarea-unei-noi-mitropolii-dupa-ce-
mitropolia-tomisului-pare-greu-de-reactivat.html 

 

12. Flutur și-ar dori reînființarea Mitropoliei Bucovinei cu sediul la Suceava - 
Suceavalive, 25 Iunie 2022  

La Cetatea de Scaun a Sucevei, s-a dat startul unei noi ediții a „Programului 
Ștefanian”, care include mai multe evenimente și acțiuni legate de ctitoriile marelui 
voievod Ștefan cel Mare. Ca în fiecare an, „Programul Ștefanian” a început cu slujba 
de pomenire a domnitorilor și voievozilor Moldovei, oficiată de un sobor de preoți în 
frunte cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei 
Sucevei și Rădăuților. 

„În Programul Ștefanian avem multe evenimente la care vă așteptăm, îi așteptăm pe 
turiști. Făceam un calcul legat de ctitoriile Ștefaniene. La Pătrăuți se lucrează, 
Voronețul lucrează că face zidurile acum și la Reuseni se lucrează. Vorbim de ctitoriile 
ștefaniene. E un lucru frumos și în programul Ștefanian noi asta vrem să punem în 
valoare. Zestrea lăsată de Mușatini și de marele nostru Ștefan. Și vă invit pe 2 iulie, 
așa cum obișnuim să mergem în pelerinaj la Sfânta Mănăstire Putna. Este Lucru 
extraordinar de frumos care se întâmplă de șase ani de zile, când pe jos parcurgem 
câțiva kilometri buni și intrăm până în Mănăstirea Putna”, a spus Flutur. 

https://newsmaker.ro/flutur-vrea-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei/
https://www.stiripesurse.ro/se-pregateste-infiintarea-unei-noi-mitropolii-dupa-ce-mitropolia-tomisului-pare-greu-de-reactivat_2444020.html
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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a mai spus după slujba 
de pomenire a domnitorilor Moldovei oficiată în Cetatea de Scaun a Sucevei că și-ar 
dori ca în viitor să fie reînființată Mitropolia Bucovinei cu sediul la Suceava. 

„Dacă nu mă înșel, cred că odată cu venirea moaștelor Sf. Ioan cel Nou de la Suceava 
a fost recunoscută Mitropolia Moldovei de Bizanț. Practic, pentru noi este o 
semnificație extraordinar de importantă. Mă rog să prind eu în viață când se va reface 
Mitropolia Bucovinei la Suceava pentru că merităm. Noi am avut-o și sunteți aici 
preoți care, alături de noi, de mireni, avem această obligație să convingem pe ceilalți 
că trebuie să aducem înapoi Mitropolia Bucovinei care a fost desființată”, a spus 
Flutur. 

https://suceavalive.ro/flutur-si-ar-dori-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei-cu-sediul-
la-suceava/ 

 

13. Prima ediție a ”Serilor valorilor sucevene”, deschisă de Imnul României 
interpretat de Corala ”Ciprian Porumbescu”, primarul Ion Lungu și PS 
Damaschin. În aplauzele preoților, Gheorghe Flutur a spus că își dorește 
reînființarea Mitropoliei Bucovinei - Radio Top, 24 Iunie 2022  

Prima ediție a a ”Serilor valorilor sucevene”, organizată de Primăria Sucevei în 
colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a fost deschisă de Corala ”Ciprian 
Porumbescu”, care a interpretat Imnul României. În debutul evenimentului găzduit 
de Hotelul ”Balada” au vorbit primarul Ion Lungu și episcopul vicar al Arhiepiscopiei 
Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin Dorneanul. 

Primarul a spus: ”Ne-am propus să facem o tradiție ca să remarcăm pe cei care au fost 
alături de orașul nostru, pe cei care aduc o contribuție în promovarea orașului nostru”. 

PS Damaschin a afirmat: ”Sîntem onorați să fim parteneri împreună cu Primăria 
Municipiului Suceava. Sînt bucuros să vă transmit cuvintele de mulțumire, de 
încurajare pentru tot ce faceți din partea Înalt PreaSfinției Sale Calinic”. În cuvîntul 
său, episcopul-vicar a amintit și de fostul arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, ÎPS 
Pimen, care a trecut la cele veșnice pe 20 mai 2020, după ce a fost infectat cu noul 
coronavirus. 

Primul dintre cei 33 de suceveni care au fost premiați în cadrul evenimentului a fost 
președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Domnul Flutur a spus: ”Să nu 
aveți impresia că între mine și Ion Lungu e numai fericire. Tot timpul vrea cîte ceva”. 
Gheorghe Flutur a adăugat: ”Trebuie să fim mai uniți ca să putem cîștiga. Să ne vedem 



ca un județ unit, și nu dezbinat. Avem nevoie de dezvoltare. M-am întros în București 
ca <să împingem> A 7 pînă în Siret. I-am spus și lui Ștefan Mandachi că aș vrea să 
rămînă istorie cu metrul lui de autostradă”. Gheorghe Flutur a spus că speră ca anul 
viitor să fie scoasă la licitație porțiunea de autostradă Pașcani- 

În aplauzele preoților Arhiepiscopiei invitați la eveniment, Gheorghe Flutur a spus că 
își dorește să prindă ziua în care va fi reînființată Mitropolia Bucovinei: ”Mă rog la 
Dumnezeu să prind ziua să văd cînd se reînființează Mitropolia Bucovinei. De ce nu 
avem curajul să ne cerem drepturile astea?”. 

Iată lista celor 33 de premii oferite la prima ediție a ”Serilor valorilor sucevene”: 

Premiul „Emeritus” pentru prefectul Alexandru Moldovan, președintele Consiliului 
Județean, Gheorghe Flutur, episcopul-vicar Damaschin Dorneanul, deputații Mirela 
Adomnicăi, Angelica Fădor și Ioan Balan, directorul Muzeului Național al Bucovinei, 
Emil Ursu, și managerul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, Alexandru 
Calancea. 

Premiul „Academica” pentru rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa, 
fostul rector Adrian Graur, directoarea Bibliotecii USV, Sanda-Maria Ardeleanu, 
decanul Facultății de Drept și Științe Administrative, Camelia Ignătescu, și decanul 
Facultății de Educație Fizică și Sport, Petru Ghervan. 

Premiul pentru „Business” pentru Paul Henri Kohler – Ambro, Viorel Nuțu – General 
Construct, Sorin Iacob – Loial, Ilie Lahman – Conbucovina, Dumitru Popescu – SUCT 
și Vasile Florea – Floconstruct. 

Premiul pentru societatea civilă pentru Fundația Umanitară Nord 2001/Sînge pentru 
România, care a asigurat gratuit transporturile de ajutoare trimise de Primăria 
Suceava în Ucraina. 

Premiul „Onoare Patriei” pentru colonelul Mugurel Anton, colonelului Costică 
Ghiață, comisarului șef Florin Poenaru, generalului de brigadă Ionel Postelnicu și 
preotului Constantin Diaconașu. 

Premiul „Omagiul Eroilor” pentru Dumitru Davidel și Niculai Niga. 

Premiul pentru „Excelență în educație” pentru directoarea Colegiului Național „Petru 
Rareș”, Daniela Dungeanu, directorul Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, Dan 
Popescu, directoarea Colegiului Tehnic „Petru Mușat”, Maria Teodoreanu, directorul 
Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, Dumitru Moraru, și Maria Matei, directoarea 
Grădiniței cu Program Prelungit. 



Un premiu a primit și părintele Gheorghe Hostiuc, de la Biserica Mirăuți. 

De la eveniment au lipsit directorul SUCT, directorul Loial, pentru care au ridicat 
premiile reprezentanți ai firmelor, deputații Mirela Adomnicăi și Ioan Balan, și 
senatorul Ioan Stan. 

La final, corala dirijată de Ionuț Ilisoi-Vichentie a susținut un recital. 

https://www.radiotop.ro/actualitate/prima-editie-a-serilor-valorilor-sucevene-
deschisa-de-imnul-romaniei-interpretat-de-corala-ciprian-porumbescu-in-aplauzele-
preotilor-gheorghe-flutur-a-spus-ca-is.html 

 

14. Știri la zi - 25 Iunie 2022  
https://stirilazi.ro/gheorghe-flutur-si-ar-dori-reinfiintarea-mitropoliei-bucovinei-cu-
sediul-la-suceava/ 

 

15. Facebook- Radu Preda, 15 Iunie 2022 
HERR FLUTUR, 

Vă rog personal să nu mai agitați chestiunea cu reînființarea Mitropoliei Bucovinei. 
Chiar dacă o să fiți aplaudat pe sub masă de clerici, voturi în plus nu luați. Nu Vă 
folosește. Îmbătrânirea, mein Freund, poate avea și alte manifestări: detașare, pace 
interioară, bucuria pentru fiecare zi ca dar de la Dumnezeu. Nu îi credeți pe cei care 
Vă spun, pe bani publici, că sunteți de neînlocuit. O să trăiți să vedeți și convertirea: 
consilierii de azi deveniți atacatorii de mâine. Din așa Problem nu Vă scapă nici 
Sfântul Ioan cel Nou, el însuși victimă a unor lucrături complet profane. La nivel 
internațional. 

Gesundheit și Sicherheit! 

https://www.facebook.com/radu.preda.581 
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