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Seminarul „Sf. Vasile cel Mare” 

Ia[i

Pr. Prof. Drago[ Bahrim

Actualul Seminar Teologic  Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” se
afl\ în strâns\ continuitate cu tradi]ia înv\]\mântului teologic ie[ean,
organizat începând din 1803 de Mitropolitul Veniamin Costachi la
M\n\stirea Socola. El a luat fiin]\ din ini]iativa [i cu binecuvântarea Înalt
Prea Sfin]itului Mitropolit Daniel, în contextul noilor condi]ii create de
c\derea regimului comunist. 

El s-a organizat în cadrul {colii Normale
„Vasile Lupu” din Ia[i, la rândul ei o [coal\ cu
tradi]ie îndelungat\, dar în  jurul Capelei {colii
Normale, cu hramul „Sf. Trei Ierarhi”, ce va
deveni prin reînfiin]area Seminarului, capel\
atât a elevilor seminari[ti cât [i a celor nor-
mali[ti. Existen]a {colii Normale începe în
1855, când domnitorul Grigore Ghica al
Moldovei înfiin]eaz\ în cl\dirile M\n\stirii „Sf.
Trei Ierarhi” o [coal\ de preg\tire a viitorilor
înv\]\tori, condus\ de profesorul Anton Velini
care fusese [i dasc\l al Seminarului de la
Socola. Aici func]iona gimnaziul [i [coala nor-
mal\ înfiin]ate de Gheorghe Asachi în 1828.
{coala lui Asachi nu era un institut pedagogic,
ci o [coal\ primar\ numit\ astfel de Asachi
dup\ model austriac. {coala e legat\ de numele unor mari personalit\]i ale
culturii române[ti. E suficient s\ amintim aici c\ al doilea director al s\u,
începând cu 1863,  a fost Titu Maiorescu.

I.P.S. 

Mitropolit Daniel
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{coala Normal\ de Înv\]\tori se transfer\ în 1891 într-un local pro-
priu, zidit în via Pester, dincolo de bariera Copou. Aceasta se petrecea în
aceea[i perioad\ în care [i seminarul „Veniamin” î[i muta sediul în fostul
palat al lui Mihail Sturdza din imediata apropiere a Mitropoliei. În vremea
domniei lui Alexandru Ioan Cuza, [coala a primit denumirea „Vasile
Lupu”, ca semn de respect fa]\ de primul ei ctitor.

Când s-a zidit paraclisul din incinta {colii Normale „Vasile Lupu”,
alegerea patronilor spirituali nu a fost întâmpl\toare, întrucât  începuturile
înv\]\mântului pedagogic în Moldova se afl\ în chiliile M\n\stirii „Sf.
Trei Ierarhi”, unde domnitorul ctitor înfiin]a la 1640 o [coal\ pentru fiii de
boieri.

Motiva]ia ctitoriceasc\ pentru zidirea acestui sfânt loca[ reiese din
textul pisaniei: „V\zându-se a[ezarea {colii vasiliene, pe dealul
Copoului, la o distan]\ de 5 km de ora[ [i de orice sfânt\ cas\ de
rug\ciune, hot\râtu-s-a cl\direa acestui loca[ dumnezeiesc în cinstea
marilor dasc\li ai lumii, Sfin]ii Trei Ierarhi, spre a sluji drept loca[ de
închinare elevilor amintitei [coli [i pentru folosul lor moral-religios”.

Lucr\rile de construc]ie au început în 1907 [i s-au finalizat în 1911, o
contribu]ie financiar\  deosebit\ aducând aici îns\[i familia regal\, regele
Carol I [i regina Elisabeta, al\turi de directorul [colii [i de Mitropolitul
Pimen Georgescu care a [i sfin]it-o. Umilit\ [i abandonat\, chiar profanat\
începând cu 1948 (dup\ m\rturia unor martori oculari), capela a fost
redeschis\ pentru elevii {colii Normale „Vasile Lupu” în 1990, iar dup\

Cl\direa {colii Normale „Vasile Lupu”, unde a func]ionat

Seminarul între anii 1995-2003
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înfiin]area în cadrul aceleia[i institu]ii de înv\]\mânt a Seminarului
Teologic „Sf. Vasile cel Mare”, serve[te drept paraclis pentru elevii
Seminarului. 

În anii din urm\, s-au efectuat lucr\ri de repara]ii ale capelei, ref\-
cându-se în totalitate acoperi[ul, restaurându-se chipurile ctitorilor
acoperite în perioada comunist\ [i dotându-se cu toate cele de trebuin]\
(vase [i ve[minte liturgice, clopot, etc.). Din p\cate, cea mai mare parte
a vechilor dot\ri ale capelei, unele obiecte fiind de patrimoniu, s-au pier-
dut in timpul refugiului [colii în Oltenia în timpul celui de-al doilea
r\zboi mondial.

În anul 1995 este restaurat, a[adar, înv\]\mântul seminarial la Ia[i prin
înfiin]area Seminarului „Sf. Vasile cel Mare”. Începutul a fost dificil
deoarece nu exista ca o [coal\ de sine st\t\toare, ci era practic o sec]ie
teologic\ ortodox\ în cadrul {colii Normale. Seminarul nu avea nici un
internat propriu, primii trei ani elevii locuind în condi]ii improprii într-un
c\min al Sta]iunii de cercet\ri viniviticole, situat la doi kilometri distan]\
în direc]ia satului Breazu. Înc\ de la început au existat dou\ sec]ii:
teologie [i teologie-patrimoniu cultural. Clasa de patrimoniu de la
seminarul ie[ean a fost prima de acest gen din ]ar\ pentru înv\]\mântul
preuniversitar, în alte seminarii înfiin]ându-se abia începând cu anul 2000.

Capela Sf. Trei Ierarhi
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În toat\ perioada trecut\ de la înfiin]area sa [i pân\ în prezent,
Seminarul Teologic „Sf. Vasile cel Mare” din Ia[i [i-a conturat o
personalitate proprie în peisajul [colilor ie[ene, mai ales c\ este singura
[coal\ teologic\ liceal\ din jude]ul Ia[i. Cea mai mare parte a corpului
profesoral a fost a fost dat\ de  {coala Normal\, la conducerea Semi-
narului aflându-se între anii 1995-1999 prof. Daniel Ni]\-Danielescu
(ast\zi preot lector la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae” din Ia[i), iar din 1999 pr. prof. Drago[ Bahrim. S-a urm\rit  în
schimb recrutarea unui corp profesoral propriu, bine preg\tit, pentru o
[coal\ de elit\. Au fost promovate cadre didactice tinere, entuziaste, mul]i
profesori având mai multe licen]e în specialit\]i diferite, ceea ce creeaz\ o
mai mare deschidere spre interdisciplinaritate, lucrul acesta sim]indu-se [i
la elevii [colii, care manifest\ o real\ dorin]\ de a studia în profunzime
atât disciplinele teologice cât [i pe cele de cultur\ general\.

}inând cont de eforturile depuse, rezultatele nu au întârziat nici ele s\
apar\. În toate cele patru promo]ii de absolven]i (prima a fost în anul
2000) procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat a fost de
100%. Marea majoritate a absolven]ilor sunt ast\zi studen]i, fie teologi,
fie la alte facult\]i. La examenul de admitere la Facultatea de Teologie
Ortodox\ din Ia[i, Seminarul ie[ean s-a situat pe primul loc in ceea ce
prive[te num\rul de admi[i în anii 2000, 2001 [i 2003.

Elevii Seminarului s-au remarcat [i la Olimpiade [i concursuri [colare,
na]ionale, zonale sau locale, reu[ind s\ ob]in\ un num\r impresionant de
premii [i men]iuni. Se eviden]iaz\ particip\rile la Olimpiada Na]ional\ de
limbi clasice: dou\ premii I ob]inute de Rotaru Tudor în 2001 [i de Pav\l
Petru în 2003, premiul II ob]inut de Grigore George [i premiul III de c\tre
Chelaru Adrian, toate la limba greac\, precum [i premiul special ob]inut
de Carcea Nicu[or la limba latin\. La Olimpiadele de religie au ob]inut
premii: Racu Bogdan, premiul I la I.B.O.R. în 1998, iar la dogmatic\
Elisei Radu [i M\riu]\ Silviu men]iuni. La concursurile de pictur\ de
icoan\, elevii claselor de patrimoniu condu[i de prof. Cristian Bandi au
ob]inut în ultimii 5 ani peste 60 de premii [i men]iuni, fiind cei mai bine
cota]i din ]ar\ în domeniu, pentru nivelul înv\]\mântului preuniversitar.
Printre elevii premia]i la concursurile de pictur\ de icoan\ (foarte multe
premii au fost ob]inute la concursul Icoana din sufletul copilului,
încep=nd cu anul 1998) men]ion\m pe: Teodorine Roxana, Nechita
Bogdan, Trofin Marian, Cre]u Alina, Spinei Ioan, Gu[ul R\zvan, Tabarcea
Miruna [i al]ii care au absolvit Seminarul în 2000. Din promo]ia 2003 a
Seminarului, cele mai multe premii la concursurile de pictur\ le-au ob-
]inut: Voicu Bogdan, {tefan Cristian, Popescu Oana, Chira Roxana, D\nil\
Tudor, Epure Martinian, Filoti Fabian, Bogus Gheorghe, Sofragiu Petru,
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Enache Felix [i al]ii. La Olimpiada Na]ional\ de Arte Vizuale [i Istoria
Artei au ob]inut premii [i men]iuni: {tefan Cristian – 2002, Voicu Bogdan
[i Pavel Marius – 2003. Au existat chiar concursuri (de ex. Bucure[ti,
Palatul Parlamentului, decembrie 2001) în care au ob]inut toate premiile [i
men]iunile puse în joc, de[i lucr\rile lor au concurat cu lucr\ri ale elevilor
din licee de art\ remarcabile din ]ar\.

O activitate fructuoas\ a avut în toat\ aceast\ perioad\ [i Corul Basi-
leus al Seminarului, fiind prezent permanent în via]a spiritual\ [i cultural\
a ora[ului, muzica lor fiind un mod de prezen]\ misionar\ în capitala
cultural\ a ]\rii, care este Ia[ul. Ansamblul a fost înfiin]at de pr. conf. Dr.
Florin Bucescu [i a fost condus între anii 1999-2001 de prof. Cezar Dima.
Demersul artistic al ansamblului Basileus se înscrie pe linia reconsider\rii
[i promov\rii muzicii bizantine cultivate în spa]iul românesc de creatori
de prestigiu ca Th. V. Stupcanu, Dimitrie Suceveanu, Anton Pann,
Macarie Ieromonahul, Nectarie Protopsaltul [i al]ii. Forma]ia a inclus
permanent în repertoriu lucr\ri inedite restituite publicului din
manuscrisele existente în fondul documentar al Bibliotecii Centrale
Universitare din Ia[i, bibliotecii M\n\stirii Neam], Bucium etc. 

Corul a  fost o prezen]\ activ\ nu doar în bisericile Ia[ului, dar [i în
concertele organizate anual în cadrul Simpozionului Na]ional de
Bizantinologie, la M\n\stirea „Sf. Trei Ierarhi” [i Universitatea de Arte
„G. Enescu”, precum [i în diverse alte manifest\ri organizate la Palatul

Lucr\ri ale elevilor sec]iei de teologie patrimoniu cultural 
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Culturii [i Catedrala mitropolitan\. A r\mas memorabil concertul din 12
octombrie 2000 sus]inut în Catedrala „Sf. Gheorghe” în seara sosirii la
Ia[i a Sanctit\]ii Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Înregistrarea con-
certului a fost lansat\ sub form\ de CD [i de caset\ audio, pe lâng\ alte
înregistr\ri. Activitatea corului s-a f\cut în mod fericit remarcat\ cu
prilejul vizitelor unor înalte oficialit\]i biserice[ti [i laice în ora[. De
exemplu, Întâi St\t\torul Bisericii Greciei, P.F. Hristodulos a apreciat în
mod deosebit interpretarea corului Basileus cu prilejul vizitei P.F. Sale la
Ia[i, în mai 2000. De[i este într-o permanent\ schimbare datorit\ suc-
cesiuni promo]iilor de elevi, corul Basileus a ob]inut la Concursul
Na]ional al Corurilor [colare locul II pe Moldova, iar grupul psaltic din
Basileus locul I. Tot atunci, elevii Florea Adrian [i Hrestic Nechifor au
ob]inut premiul I la sec]iunea soli[ti de muzic\ psaltic\. 

Dezvoltarea treptat\ a [colii a f\cut s\ se simt\ tot mai mult nevoia
unui sediu nou în care Seminarul s\ î[i desf\[oare activitatea. Acest lucru
a fost preg\tit [i de ob]inerea personalit\]ii juridice, Seminarul func-
]ionând ca unitate [colar\ independent\ începând cu 1 septembrie 2000,
dup\ ce în iunie 2000 a ie[it de pe b\ncile sale prima promo]ie de
absolven]i. În anul [colar 2002-2003, s-a ajuns la un num\r de 236 de
elevi în 9 clase. Spa]iul {colii Normale s-a dovedit în ultimii ani
neînc\p\tor pentru ambele [coli, cu toat\ bun\voin]a de care a dat dovad\
conducerea {colii gazd\. Elevii au înv\]at în dou\ schimburi [i au resim]it
întotdeauna lipsa unor spa]ii corespunz\toare pentru studiu. Nici spa]iile

Corul Basileus în concert la „Zilele Trinitas”, 2 iunie 2001
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de cazare de la Liceul Agricol „V. Adamachi” în care au locuit semi-
nari[tii din 1999, nu au reu[it s\ satisfac\ exigentele unui înv\]\mânt de
calitate. La rândul ei, cl\direa {colii Normale este afectat\ de cutremurele
din ultimele decenii, având nevoie urgent\ de consolid\ri [i repara]ii
capitale.

În anul 1998, Înalt Prea Sfin]itul P\rinte Mitropolit Daniel înso]it de
un sobor de preo]i a sfin]it, la 20 mai, locul unde va fi amplasat\ viitoarea
cl\dire a Seminarului [i a pus totodat\ piatra de temelie. Au participat
atunci, pe lâng\ conducerea {colii Normale, domnul primar Constantin
Simirad [i doamna Inspector {colar General Camelia Gavril\. S-a hot\rât
atunci ca viitoarea capel\ a [colii s\ aib\ hramul „Sf. Împ\ra]i Constantin
[i Elena”.

În cuvântul rostit cu acest prilej, I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei
[i Bucovinei a spus, referindu-se la evenimentul punerii pietrei de temelie
a cl\dirii Seminarului „Sf. Vasile cel Mare”: 

E necesar s\ ar\t\m c\ în înv\]\mântul nostru nu suntem pesimi[ti,
chiar dac\ trecem printr-o perioad\ de criz\. Orice cl\dire nou\, orice
profesor nou, orice promo]ie nou\ dintr-o [coal\ e un semn de speran]\ [i
de aceea noi, atât [coala cât [i Biserica, trebuie s\ aducem speran]a [i
lumina acolo unde e întuneric, unde e triste]e. Noi suntem recunosc\tori,
mul]umim mai întâi lui Dumnezeu pentru c\ ne-a ajutat s\ ajungem aici,

I.P.S. Mitropolit Daniel binecuv=nt=nd locul viitoarei 

cl\diri a Seminarului, 20 mai 1998
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[i Îl rug\m s\ ne ajute s\ vedem terminat\ lucrarea [i, apoi, sper\m, s\
avem cât mai multe întruniri na]ionale [i interna]ionale la aceast\ [coal\,
care e plasat\ într-un loc minunat din punct de vedere al rug\ciunii [i al
studiului. 

Înalt Prea Sfin]ia Sa a mai spus, referindu-se la Seminarul „Sf. Vasile
cel Mare”: este o institu]ie important\ ce arat\ c\ tineretul nostru dore[te
s\ slujeasc\ poporul. Duminica [i de s\rb\tori, tinerii de aici cânt\ în
biserici din ora[, ajutând la înfrumuse]area slujbelor. Ei vor deveni preo]i
pentru jude]ul Ia[i. Iar ceea ce este mai semnificativ, în acest Seminar este
faptul c\ are clase paralele: teologie [i patrimoniu, adic\ aici se
preg\tesc tineri care vor fi preo]i dar [i pictori restauratori de icoan\
veche.

Dup\ o perioad\ incert\ privind soarta viitoarei construc]ii, în anul
2000 subiectul a revenit in actualitate prin faptul c\ atunci au trecut, în
cadrul procesului de descentralizare, patrimoniile tuturor [colilor în grija
Consiliilor Locale. Totodat\ au trecut [i toate lucr\rile de investi]ii. În luna
noiembrie 2000 a fost realizat proiectul lucr\rii de c\tre firma „Mihul”
S.A., arhitect fiind domnul Iulian Nicolau. În urma efectu\rii licita]iei,
executarea construc]iei a fost încredin]at\ firmei Inproiect din Ia[i
condus\ de d-nul ing. Gh. Ionescu. Proiectul lucr\rii cuprinde un corp de
[coal\ cu 14 s\li de clas\ [i laboratoare, un corp de cl\dire ce cuprinde

Macheta cl\dirii Seminarului din Ia[i aflat\ în curs de finalizare
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cantin\ [i deasupra ei spa]iile de cazare pe 3 etaje [i mansard\, cu un total
de 48 de camere [i capela. Toate acestea sunt organizate în jurul unui
atrium ce face leg\tura dintre cele trei spa]ii, creând o unitate arhi-
tectonica, impresionant\ prin elegan]\ [i folosin]a eficient\ a spa]iilor.

Capela „Sf. ~mp\ra]i Constantin [i Elena” în iunie 2003

Capela Seminarului „Sf. Vasile cel Mare” la 15 august 2003
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În ianuarie 2001 au început lucr\rile de construc]ie, pân\ în luna august

alocându-se aproximativ 7 miliarde lei. Dup\ acea dat\, din motive

independente de voin]a noastr\ lucr\rile s-au oprit pentru aproape un an,

reluându-se în august 2002. P=n\ la sfâr[itul anului s-au mai finan]at alte

lucr\ri de peste 7 miliarde lei.Un rol esen]ial a jucat sprijinul personal al

domnului primar al municipiului Ia[i conf. dr. Constantin Simirad, f\r\ de

care acest proiect ar fi fost greu de realizat în condi]iile unor bugete de

austeritate. Datorit\ sprijinului domniei sale, Consiliul Local al

Municipiului Ia[i a aprobat în bugetul local al anului 2003, alocarea sumei

de 40 miliarde lei pentru finalizarea în toamna acestui an a  lucr\rilor la

obiectivul nostru de investi]ii. În total lucrarea este evaluat\ la aproximativ

1.200.000 de euro.

~n momentul de fa]\, lucr\rile de construc]ie se afl\ în stadiul de

finalizare, urm=nd ca în toamna acestui an, la 15 septembrie 2003 [coala

s\ fie inaugurat\, iar la 15 octombrie s\ aib\ loc slujba de sfin]ire a capelei

„Sf. ~mp\ra]i Costantin [i Elena”.

Astfel, cu o cl\dire nou\, modern\, Seminarul Teologic Liceal

Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” poate deveni ceea ce trebuie s\ fie: o [coal\

etalon pentru [colile din Moldova, o for]\ misionara a Bisericii, o vrednic\

continuatoare a Seminarului Veniamin, de a c\rui bicentenar ne mai

desparte foarte putina vreme. Consider\m c\ finalizarea acestor lucr\ri e o

expresie  a purt\rii de grija a lui Dumnezeu, o adev\rat\ minune pentru

Viitoarea sal\ de mese a Seminarului „Sf. Vasile cel Mare” 
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timpurile noastre, atât de secularizate [i de îndep\rtate de Hristos [i de

via]a evanghelic\. 

Cl\direa Seminarului „Sf. Vasile cel Mare” la 4 septembrie 2003




