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În decursul biografiei sale, atât de teolog şi preot, profesor universitar, episcop 
şi avocat, omul de cultură Octavian Pop (Onufrie), a trecut prin diferite momente şi 
etape. Unele au fost pro, altele s-au arătat a fi contra; însă, la cei 63 de ani, a dat 
dovadă că indiferent de critici sau aprecieri, omul trebuie să lucreze în continuare cu 
profesionalism. 

Om de cultură, om al legii şi nu în ultimul rând om al Sfântului Altar, Dr. Octavian 
Pop şi-a lăsat amprenta pe mai multe lucrări de teologie şi educaţie, cât şi de drept. 
Pentru fiecare activitate şi-a cules roadele: diplome, aprecieri, titluri binemeritate; dar, 
şi câteva opoziţii care au circulat prin presă. 

În calitate de profesor universitar de Drept, scriitor şi om de cultură, Dr. Octavian 
Pop nu a fost contestat sau criticat, ci dimpotrivă, apreciat la cel mai înalt nivel. În 
luna octombrie,anul 2018 s-a învrednicit de titlul de „Doctor Honoris Causa” primit la 
Chişinău. Opoziţiile care i s-au arătat până astăzi, au fost mai mult pe teme 
religioase;însă, majoritatea compuse de persoane neautorizate, care şi-au etalat în 
rânduri confuze propriile frustrări. 

Din perspectiva ierarhilor Bisericii, până la momentul părăsirii clerului Patriarhiei 
Române, Dr. Octavian Pop a primit numeroase distincţii, diplome, ba chiar deloc 
puţine scrisori de apreciere. Abia după plecarea din acest cult românesc şi stabilirea 
în Italia, a început să aibă parte şi de critici; dar, nu din partea unor ierarhi, ci din 
partea unor anonimi, sau mai deloc cunoscuţi, prin diferite posturi de televiziune non-
cultură şi pe diferite blog-uri gratuite. 

Cariera şi imaginea nu i-au fost afectate de nici o opoziţie sau critică din mediul 
virtual; însă, de fiecare dată când au fost scrise articole tendenţioase şi lipsite de 
fundament, Dr. Octavian Pop a ţinut să răspundă cu modestie. Unele personalităţi de 
la acelaşi nivel cu domnia sa, poate că nici nu le-ar fi luat în seamă; însă, a preferat ca 
un bun teolog, să răspundă şi să-l lămurească inclusiv pe cel ce întâi loveşte şi apoi 
cercetează. 

Viaţa, oricât de lungă sau scurtă ar fi, este plină de aprecieri, dar şi de opoziţii 
ale altora. Indiferent de ce se scrie, ea îşi urmează cursul. Un om sincer şi care nu are 
ce să ascundă, îşi expune atât aprecierile, cât şi criticile şi pe care le vom dezbate în 
această lucrare, închinată Dr. Octavian Pop, teolog, om al legii şi om al Sfântului Altar. 

Autorul. 
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În decursul anilor, s-au scris numeroase cărţi despre Arhiepiscopul Onufrie de 
Bergamo. Inclusiv domnia sa s-a remarcat ca autor excelent al multor lucrări 
teologice, de suflet, învăţătură şi juridice, dreptul fiindu-i a doua profesie, după cea 
teologică. A colaborat cu mari scriitori contemporani şi din secolul trecut, printre care: 
prof. univ. Ioan Floca, a cărui ucenic a şi fost şi cel care l-a îndrumat spre Facultatea 
de drept, încă de pe vremea când era student la Teologie. De asemenea, Directorul 
Institutului de Ştiinţe Juridice din cadrul Academiei Române, Gheorghe Antoniu, care 
i-a recenzat câteva lucrări de drept, de specialitate, pe care le-a publicat; prof. de drept 
Matei Basarab de la Cluj, care de asemenea i-a recenzat lucrarea de doctorat, în 
vederea recunoaşterii titlului de Doctor, de către Statul Român – a diplomei de doctor 
în drept. 

Pe lângă marele prof. Ioan Floca, în domeniul teologic, a colaborat cu mari 
personalităţi şi a fost apreciat la nivel superior, precum: Mitropolitul Antonie 
Plămădeală, Mitropolitul. Nestor Vornicescu, Episcopul Gherasim Putneanul, un mare 
duhovnic al Bisericii Ortodoxe Române, de foarte mulţi clerici considerat a fi Sfânt, 
autor a numeroase lucrări de tipic bisericesc şi învăţătură duhovnicească, care i-a fost 
chiar şi duhovnic. Prea Sfinţia sa, Gherasim Putneanul, a avut o foarte mare dragoste 
şi apreciere faţă de Înaltpreasfinţia sa Dr. Onufrie Pop, căruia îi trimitea frecvent 
scrisori şi prin care îl povăţuia. De asemenea, a colaborat cu Arhiepiscopul Vasile 
Costin al Târgoviştei – fosta capitală a României -, care de asemenea i-a prefaţat 
numeroase lucrări părintelui Octavian Pop – Onufrie. Tot domnia sa l-a numit 
responsabil cu problemele tineretului din cadrul Arhiepiscopiei. În fiecare lună era 
chemat pentru a susţine conferinţe educaţionale tinerilor teologi, seminarişti, chiar şi 
de la alte facultăţi şi licee. 

Dr. Onufrie Pop s-a bucurat de o frumoasă apreciere şi din partea Ministerului 
Justiţiei, a directorilor generali care s-au perindat la conducerea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor, de la care a primit diplome şi aprecieri publice, făcute în 
cadrul bilanţurilor Ministerului, câtă vreme a activat în calitate de Preot Militar (1996-
2006). 

O parte a marilor scriitori de marcă, ai României, au participat la lansările de 
carte de poezie, beletristică şi eseuri, printre care nu putem să nu-l menţionăm pe 
marele scriitor şi poet Eugen Jebeleanu. A avut recomandări excelente la Uniunea 
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Scriitorilor, din partea scriitorilor Vasile Andru şi Traian Iancu, mulţumiri scrise din 
partea scriitorului Vasile Barbu(Serbia) şi alte imensităţi ale culturii româneşti. 

O notă de referinţă pentru prof. univ. dr. Onufrie Pop este scrisoarea următoare: 
„Iubite părinte Olivian(numele lui de călugărie), Vă mulțumesc mult pentru volumele 
de articole teologice trimise. Ați rămas acelaşi scriitor prolific între ale teologiei 
româneşti. Felicitări şi succes în continuare”. Cu binecuvântare † VISARION 
RĂŞINĂREANUL Episcop Vicar (actualul Episcop de Tulcea). Cu toate că „părintele 
Olivian” – Mitropolitul Onufrie – a fost numit „scriitor prolific” de renumite 
personalităţi ale României contemporane, au fost şi puţine nume, mai degrabă 
anonime, care şi-au expus pe hârtie propriile frustrări şi s-au afişat în postura de 
contestatari. Nu se pot compensa miile de aprecieri şi laude, cu două-trei articole 
publicate pe internet şi nu prin cărţi de referinţă, scrise de persoane aproape 
inexistente în cultură. 

Mica opoziţie care a încercat să-l ironizeze şi atace pe pr. prof. univ. dr. Onufrie 
Octavian Pop, domnia sa a dorit să fie inclusă într-o lucrare. Este o dovadă de 
sinceritate, pentru că, până astăzi, puţini scriitori din România au intenţionat să-şi 
noteze criticile. Eu, ca autor al acestei lucrări, sunt stupefiat de această modestie; dar, 
cunoscându-l de mai bine de 15 ani pe marele cărturar, profesor şi ierarh, cred că este 
un lucru obişnuit pentru domnia sa. În toţi aceşti ani de colaborare, nu îmi pot permite 
să-l cataloghez altfel, decât l-a numit chiar marele ierarh Ioachim Băcăoanul (actualul 
Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului: „Sunteți un preot remarcabil şi apreciez mult 
misiunea (pe) care o împliniți”, în scrisoarea trimisă la data de 15 octombrie 2004. Cât 
despre ce s-a scris negativ, deşi, repet, foarte puţin, la adresa Înalt Prea Sfinţiei Sale, 
ar trebui ca de fiecare dată să-şi amintească de marele său duhovnic, vrednicul de 
pomenire Episcopul Gherasim Putneanul: „Puțină răbdare, că sunteți tânăr şi viitorul 
va decide” în scrisoarea sa, trimisă la 23 martie 1998. Acest mesaj i-a fost trimis de 
Episcopul Gherasim după ce a candidat la scaunul de Episcop al Caransebeşului, în 
care mai specifică următoarele: „Cel mai bine ar fi să se ajungă la ideea de Episcop al 
Armatei şi atunci ai avea toate şansele ca cel ce ai lucrat în acest domeniu. Cu toată 
dragostea şi îmbrățişarea părintească, † GHERASIM PUTNEANUL”. 

În data de 13 noiembrie 1997 părintele Octavian Pop a primit cea mai înaltă 
distincţie a Patriarhiei Române „Crucea Patriarhală”, cu ocazia sfinţirii Capelei „Sf. 
Ioan Gură de Aur”, de la Penitenciarul Găeşti, al cărui ctitor este. Totuşi, să străbatem 
biografia acestei înalte personalităţi a culturii româneşti. 

 
Horepiscop Nicolae Ilie. 

29 mai 2019 
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S‐a născut în frumoasa zi de toamnă, de 22 Octombrie, a 

anului 1956, în comuna Rodna, judeţul Bistrița Năsăud, în 
familia lui Simion (d. 29 noiembrie 2007) şi Maria (d. 13 martie 
2017), ambii săteni, oameni gospodari şi iubitori de ortodoxie, 
fiind cel de-al doilea copil. 

Studiile gimnaziale le‐a urmat la Şcoala generală din 
comuna natală Rodna, între anii 1963‐1971; 

Între anii 1971‐1973, urmează cursurile Şcolii Profesionale 
de Construcții, în municipiul Dej, jud. Cluj unde se califică în 
meseria de instalator instalații tehnico‐sanitare şi gaze; 

Între anii 1973‐1974, lucrează ca instalator la Exploatarea 
Miniera Rodna; 

Între anii 1974‐1976, urmează cursurile Şcolii Militare de 
Subofițeri, din municipiul Roman, jud. Neamț (u.m. 01386/II), fără însă a profesa, din motive de 
sănătate; 

Între 1977‐1982, urmează cursurile 
Seminarului Teologic Ortodox Bucureşti pe care le 
absolvă în sesiunea iunie 1982; 

Între anii 1982‐1986, urmează cursurile 
Liceului Industrial “Traian Vuia” în oraşul Făget, 
jud. Timiş, unde susține şi examenul de bacalaureat 
în sesiunea iunie 1986; 

Între 1986‐1988 urmează mai multe cursuri de 
policalificare; 

Între 1988‐1992 urmează Facultatea de 
Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu unde la 1 iulie 
1992 devine licențiat în Teologie Pastorală. 

Între 1991‐1996 urmează cursurile Facultății 
de Drept “Nicolae Titulescu” din municipiul Craiova 
jud. Dolj, în sesiunea 12 februarie 1997 devine 
licențiat al acestei facultăți în ştiințe juridice; 

Între ani 1998‐1999 urmează cursurile postuniversitare ale aceleiaşi facultăți pe care le 
absolvă în sesiunea iunie 1999, specializându‐se în Drept Administrativ; paralel(1998) a urmat 
şi cursurile postuniversitare ale Universității Politehnice din Timişoara, specializându‐se în 
Resurse Umane. 
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Între anii 1999‐2001 
urmează cursurile de doctorat 
în drept la Institutul de 
Sociologie, Filozofie şi Drept 
din cadrul Academiei de 
Ştiințe a Republicii Moldova pe 
care le definitivează în luna 
martie 2001, devenind Doctor 
în Ştiințe Juridice; 

Începând din anul 1999 
este încadrat ca asistent la 
Universitatea de Criminologie 
din Chişinău, Republica 
Moldova. În anul 2002 devine 
prin concurs lector al aceleiaşi 
Universități, iar în anul 2003 
lector univ. superior. 

În anul 2004 se transferă 
în cadrul Universității de Stat 
“Alecu Russo” din Bălți, la 
Facultatea de Drept, catedra 
de drept public, unde 
funcționează şi în prezent ca 
profesor asociat. 

La 26 oct 2006 Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova, la propunerea 
Senatului Universității de Stat din Bălți, îi acordă titlul ştiințific de Conferențiar universitar – 
specialitatea criminologie, drept penal şi drept penitenciar. 

A desfăşurat o bogată activitate publicistică şi editorială atât pe tărâm religios cât şi în 
domeniul dreptului, primind mai multe premii şi distincții. 

În luna noiembrie 2008, Academia Internațională de Cadre de pe lângă UNESCO din 
Kiev (Ucraina) i‐a acordat titlul de membru corespondent al acesteia, pentru activitatea 
ştiințifică desfăşurată pe parcursul anilor. 

La 5 oct 1980 este hirotonit ierodiacon pe seama Mânăstirii Cocoş, jud. 
Tulcea‐România, de către regretatul Arhiepiscop Dr. Antim Nica al Tomisului şi Dunării de 
Jos, iar la 6 noiembrie 1982 este hirotonit preot de către Î.P.S. Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu 
al Aradului pe atunci Episcop‐vicar al Mitropoliei Banatului, în Catedrala Mitropolitana din 
Timişoara, pe seama Mânăstirii “Sf Ilie de la Izvor” Bocşa Vasiova, jud. Caraş Severin, fiind 
hirotesit singhel şi duhovnic al acestei mănăstiri. 

La 15 sept 1985 este transferat la Mânăstirea ”Izvorul Miron” Româneşti, jud. Timiş şi 
numit stareț al acestei mânăstiri; 

La 20 iulie 1987 cu ocazia hramului Mânăstirii “Izvorul Miron” Româneşti, Jud. Timiş a 
fost hirotesit protosinghel de către Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului; 
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La 1 decembrie 1995 se transfera la cerere în Arhiepiscopia Târgoviştei jud. Dâmbovița 
‐ România şi este numit preot capelan la Centrul de Reeducare Minori, Găeşti. Aici desfăşoară 
o bogată activitate socio‐educativă şi moral‐religioasă, construind şi o biserică cu hramul 

“Sf. Ioan Gură de 
Aur” sfințită de 
către regretatul 
Arhiepiscop Dr. 
Vasile Costin al 
Târgoviştei, la 13 
noiembrie 1997. 
Cu aceasta 
ocazie este 
distins cu 

Crucea 
Patriarhală de 
către vrednicul 
de pomenire 

Teoctist 
Arăpaşu, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 
Din motive personale la 1 aprilie 2006 trece sub jurisdicția Patriarhatului de Kiev, care 

astăzi se află sub omoforul Patriarhului 
Bartolomeu de Constantinopol, sub omoforul 
Episcopului Moldovei de Răsărit, P.S. Filaret 
Pancu. Doua luni mai târziu (iunie) este numit 
preot misionar pentru Comunitatea Europeană, 
apoi vicar administrativ şi exarh al acestei 
eparhii tot pentru Comunitatea Europeană, 
stabilindu‐şi reşedința la Torino în Italia. 

De Praznicul Învierii Domnului al anului 
Mântuirii 2007, este ridicat la rangul de 
Arhimandrit Mitrofor, primind şi cea de‐a doua 
Cruce cu Pietre. 

La 15 iunie 2008 primeşte la cerere 
binecuvântarea de ieşire din eparhia Moldovei 
stabilindu‐se în cadrul Mitropoliei Ortodoxe de 
Milano şi Aquileia cu sediul la Milano‐ Italia, 
unde la 20 iunie 2008 este ales episcop vicar de 
către Sfântul Sinod al acestei Biserici. 

La 29 iunie 2008 este hirotonit Episcop, de 
către Mitropolitul Primat Evloghios şi de alti doi membrii ai Sfântului Sinod, care au slujit Sf. 
Liturghie în Biserica Sf. Nicolae din Milano‐Italia. 
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La 31 august 2008, este ridicat la treapta de Arhiepiscop Titular de Bergamo şi Vercelli şi 
numit Exarh pentru Europa de Est; la 1 septembrie 2009 Sfântul Sinod în permanența 
lucrărilor sinodale au schimbat titulatura Înalt Prea Sfintiei Sale, în Arhiepiscop de Sondrio si 
Vercelli, cu reşedința în Bergamo (Citta Alta). 

La 8 aprilie 2012 Mitropolitul Evloghios abdică din funcţia de Întâistătător al Mitropoliei 
de Milano şi Eparhia din Italia rămâne fără un conducător. În scrisoarea sa adresată 
Patriarhiei Moscovei, Mitropolitul afirmă că: „rinuncio al titolo di Metropolita” (renunţ la titlul 
de Mitropolit). 

 
În data de 22 Aprilie / 4 Mai 2012, Mitropolia Autonomă a Americii de Nord, Sud şi de 

Insulele Britanice, în şedinţa Sfântului Sinod prezidat de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Ioan, 
este numit noul Întâistătător al Italiei, în persoana Inalt Prea Sfinţitului Dr. Onufrie Pop, 
Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat, în acelaşi timp statul italian recunoscând 
titulatura oficială de „Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă După Vechiul Calendar în Italia” 
cu sediul în Bergamo. 

Ştirea numirii noului Mitropolit de Italia, a ajuns şi la „Arhimandritul” Evloghios care l-a 
felicitat pe Înalt Prea Sfinţitul Dr. Onufrie Pop, acest lucru consemnindu-se intr-o declaraţie,ce 
a fost înregistrată la Mitropolia din Milano, sub numărul 20 din 04 mai 2012. 
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Abdicarea Mitropolitului Evloghios şi Protocolul nr. 7 eliberat de Mitropolitul John al 
Americii,prin care Înalt Preasfinţitul Dr. Onufrie Pop este ales în funcția deLocțiitor de 

Mitropolit Primat al Mitropoliei de Italia si Europa  
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După primirea veştii, noul Mitropolit dr. Onufrie Pop, a fost invitat la Milano, de către fostul 
Mitropolit Evloghios, care i-a dăruit proaspătului Locum Tenens al Mitropoliei de Italia si 

Europa, Camilafca albă, 
în semn de respect, totodată intocmindu-se si  acest document(declaratie) care a fost trecut 

în registrul Mitropoliei din Milano. 
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Thomosul de numire a Înalt Prea Sfinţitului Părinte Dr. Onufrie Pop,ca 
Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit  al Mitropoliei Autonome Creștin Ortodoxe după 

Vechiul Calendar în Italia 
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În data de 19 februarie 2015 noua instituţie din Bergamo este recunoscută de Statul 

Italian cu denumirea oficială de „Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă de Bergamo şi 
Europa”, sub conducerea Înalt Prea Sfinţitului Dr. 
Onufrie Pop, în comuniune euharistică cu 
Mitropolia Ortodoxă a Americii de Nord şi Sud şi 
Insulele Britanice, condusă de Prea Fericitul 
Părinte Mitropolit Ioan (John LoBue). 

Pe lângă activitatea pastoral-misionara 
desfăşurată în Peninsulă, Dr. Onufrie Pop şi-a dus 
mai departe şi cariera în care este specializat. În 
paralel cu misiunea preoţească din Italia, încă din 
anul 2007 devine Avocat definitiv, activând în 
Baroul din Mehedinţi (2007 – până în prezent); 

În anul 1999 devine asistent, lector(2000), 
Lector superior(2002), conferenţiar univ.(2006) şi 
profesor(2017) la Institutul de Ştiinţe Penale şi 
Criminologie Aplicată din Moldova, Chişinău, Republica Moldova; în cadrul aceleiaşi instituţii, 
în luna octombrie a anului 2018, i s-a atribuit titlul de „Doctor Honoris Causa” pentru 
prestigioasa activitate desfăşurată pe parcursul a două decenii de profesorat, autor de cărţi şi 
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pentru aportul adus la ştiinţele juridice din Moldova. Titlul i-a fost acordat de Senatul 
Instituţiei. 

 
 
După cum am amintit şi până acum, parintele Onufrie a fost o personalitate a Bisericii, 

care s-a dăruit în totalitate slujirii, misiunii şi învăţăturii, atât teologice cât şi juridice. 
În raportul de activitate ştiinţifică, sunt menţionate o mare parte din lucrările Înalt Prea 

Sfinţitului Dr. Onufrie, Mitropolitul de Bergamo. Din acest raport reiese vasta sa pregătire în 
mai multe domenii, dar, care nu s-a rezumat doar la a cunoaşte, ci şi de a împărţi talantul cu 
ceilalţi semeni, printr-o mulţime de cărţi scrise. 

Înainte de a pune faţă în faţă ce s-a scris despre domnia sa, vom expune Raportul 
Activităţii Ştiinţifice, care vorbeşte de la sine despre înalta personalitate şi importanţă a 
acestuia, atât ca „om al Sfântului Altar, om de cultură şi om al legii”, cum l-am numit pe 
dreptate în prefaţa acestei lucrări: 
 
I. Activitatea stiintifica 
 
A.   PUBLICATII  ELABORATE  PANA  LA  SUSTINEREA  TEZEI  DE  DOCTORAT   (1997 - 

2000)  
 

   STUDII MONOGRAFICE :   
1.       Despre raspunderea civila delictuala. - Ed. ” Ando - Tours” Timisoara, 1997, 147 

pag;  
2.       Probleme de practica judiciara in materia circumstantelor agravante. - Ed. ”Ando - 

Tours” Timisoara, 1998, 56 pag.  
3.       Exigentele sociale si legea penala. - Ed. ’’Ando - Tours’’Timisoara, 1998, 60 pag;  
4.       Circumstantele agravante, Ed. ‘’Mirton ‘’, Timisoara, 2000, 81 pag;  
5.       Circumstantele atenuante, Ed. ’’Mirton ‘’, Timisoara, 2000, 57 pag;  
6.       Concursul intre  starile de agravare si atenuare a pedepselor, Ed. ’’Mirton ‘’, 

Timisoara, 2000, 68  pag.      
 
 LUCRARI SI ARTICOLE :   
1.      Aspecte generale privind recidiva (I) // Lumina si Speranta - Gaesti - 1999, an IV, nr. 1, 

pag7;  
2.      Aspecte generale privind recidiva (II) // Lumina si Speranta –Gaesti - 1999, an IV, nr. 4, 

pag 8   
3.       Infractiuni contra patrimoniului // Lumina si Speranta –Gaesti - 1999, an IV, nr. 4, pag 

18;  
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4.       Talharia - infractiune contra patrimoniului // Lumina si Speranta - Gaesti - 2000, an V, 
nr. 1,  pag 8 - 20;  

5.       Individualizarea juridica a pedepselor //Lumina si Speranta - Gaesti - 2000, an V, nr. 
1, pag24 - 28  

6.       Elemente de drept comparat in materia circumstantelor agravante si atenuante // 
Lumina si  Speranta - Gaesti - 2000, an V, nr. 10, pag 6 - 9;  

7.       Scurt istoric al notiunii de individualizare a pedepsei //Revista Nationala de Drept - 
Chisinau  2000, nr. 2, pag. 53 - 54;  

8.       Rolul si locul individualizarii sanctiunilor in cadrul politicii penale // Revista 
Nationala de Drept - Chisinau 2000, nr. 3, pag. 24 - 25;    

B. PUBLICATII ELABORATE DUPA SUSTINEREA TEZEI DE DOCTORAT (2001-2006) 
1. STUDII MONOGRAFICE : 

 
1. Aplicarea legii penale romane in afara teritoriului national, Casa de Editura si Comert 

„SCAIUL’’, Bucuresti, 2001, 80 pag;  
2. Vinovatia ca trasatura esentiala a infractiunii, Casa de Editura si Comert „ SCAIUL 

‘’Bucuresti, 2001 , 84 pag;  
3. Prescriptia raspunderii penale, Casa de Editura si Comert „ SCAIUL ‘’, Bucuresti, 2001, 60 

pag;  
4. Infractiuni  contra sigurantei circulatiei pe caile ferate, Casa de Editura si Comert „ 

SCAIUL ‘’, Bucuresti, 2001, 56 pag;  
5. Cauzele care atenueaza si agraveaza pedeapsa, Casa de Editura si Comert „SCAIUL ‘’, 

Bucuresti, 2001, 160 pag;  
6. Drept penitenciar (note de curs) , Ed. „ Mirton ‘’ Timisoara, 2002, 272 pag;  
7. Concursul de infractiuni, Ed. ” Mirton ‘’, Timisoara, 2002, 90 pag;  
8. Drogurile un flagel al lumi contemporane, Ed. ” Mirton ‘’ Timisoara, 2002, 36 pag;  
9. Alcoolismul ca fenomen social, Ed. ” Mirton ‘’ Timisoara, 2002, 36 pag;  
10. Aparitia  si evolutia  terorismului, Ed. ” Mirton’’, Timisoara , 2002, 46 pag;  
11. Infractiunea  delapidarii, Ed. ”Mirton ‘’, Timisoara, 2002, 72 pag;  
12. Raspunderea penala pentru faptele savarsite de minori, Ed. ” Mirton ‘’, Timisoara, 2002, 

98 pag;  
13. Modalitati de executare a pedepsei  cu inchisoarea  in starea de libertate, Ed. 

”Mirton’’Timisoara, 2002, 128 pag;  
14. Infractiunea de concurenta  neloiala Ed. „ Mirton ‘’, Timisoara, 2002, 72 pag;  
15. Institutia  reabilitarii , Ed. ”Mirton’’, Timisoara, 2002, 79 pag;  
16. Atentatul contra unei colectivitati, Ed. ” Mirton’’, Timisoara, 2002, 82 pag;  
17. Infractiunea de omor, Ed. ” Mirton’’, Timisoara, 2002, 80 pag;  
18. Infractiuni specifice navigatiei civile, maritime si fluviale, Ed. ” Mirton ‘’Timisoara, 2002, 

70 pag;  
19. Teorii si modele explicative in domeniul delincventei  juvenile, Ed. ”Mirton’’Timisoara, 

2002, 52 pag;  
20. Reglementarea infractiunii de terorism in legislatia principalelor  state din lume, Ed. 

„Mirton’’ Timisoara, 2002, 107 pag;  
21. Tentativa ca forma a infractiunii, Ed. „Mirton ‘’ Timosoara, 2002, 82 pag;  
22. Urmarirea penala a minorilor , Ed. ” Mirton ‘’ Timisoara, 2003, 36 pag;  
23. Protectia penala a minorilor  prin instrumente juridice internationale, Ed. ” Mirton ‘’ 

Timisoara, 2003, 55 pag;  
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24. Implicatiile delincventei  juvenile, Ed. ” Mirton ‘’ Timisoara, 2003, 71 pag;  
25. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii Ed. ” Mirton ‘’ Timisoara, 2003, 71 pag;  
26. Aplicarea si executarea masurii educative a internarii minorului infractor intr - un centru 

de reeducare, Ed. ” Mirton’’, Timisoara, 2003, 75 pag;  
27. Aspecte juridice de teorie si practica judiciara privind  infractiunea de bancruta 

frauduloasa, Ed. „ Mirton ‘’ Timisoara, 2003, 47 pag;  
28. Aspecte  criminologice privind delincventa  juvenila in perioada de tranzitie a Romaniei, 

Ed. ” Mirton’’ Timisoara, 2003, 55 pag;  
29. Aspecte de natura penala si criminologica privind  delincventa  juvenila, Ed. ” 

Mirton’’Timisoara, 2003, 101 pag;  
30. Aspecte criminologice privind terorismul intern si international, Ed. ” Mirton’’ Timisoara, 

2003, 77 pag;  
31. Falsul material in inscrisuri oficiale si falsul  intelectual, Ed. ” Mirton ‘’ Timisoara, 2003, 

64 pag;  
32. Violenta in perioada de tranzitie , Ed. ” Mirton’’ Timisoara, 2003, 71 pag;  
33. Aspecte teoretice si practice ale activitatii de probatiune, Ed. „ Mirton ‘’ Timisoara, 2003, 

96 pag;  
34. Mediul  penitenciar si implicatiile acestuia asupra personalitatii condamnatului, Editura      

„ Mirton’’Timisoara, 2003, 79 pag;  
35. „Infractiuni de sustragere de la indeplinirea serviciului militar datorat” (studii de drept) 

Editura” Mirton’’, Timisoara, 2003, 47 pag; 
36. „Recidiva postexecutorie” (studii de drept) Editura „ Mirton’’, Timisoara, 2003, 94 pag; 
37. „Praeterintentia ca forma a vinovatiei penale” (studii de drept) Editura  „ Mirton’’, 

Timisoara , 2003, 49 pag; 
38. „Opinii doctrinare si practica judiciara privind infractiunea de inselaciune” (studii de 

drept) Editura „ Mirton’’, Timisoara, 2003, 100 pag; 
39. „Omorul” (studii de drept) , Timisoara, 2003, 150 pag; 
40. „Solutii ce pot fi pronuntate in cazul urmaririi penale” (studii de drept) Editura „ Mirton’’, 

Timisoara, 2003, 78 pag; 
41. „Violenta in perioada de tranzitie” (studii de drept) Editura „ Mirton’’, Timisoara, 2003, 74 

pag; 
42. „Evaziunea fiscala” (studii de drept) Editura” Mirton’’, Timisoara, 2003, 79 pag; 
43. „Infractiuni la regimul silvic” (studii de drept) Editura „ Mirton’’, Timisoara, 2003, 95 pag; 
44. „Conditii de existenta a coautoratului” (studii de drept) Editura „ Mirton’’, Timisoara, 

2003, 33 pag.  
45. „Activitatea cotidiana in penitenciare”, Editura Waldpress, Timisoara, 2004, 76 pag; 
46. „Aplicarea normei juridice”, Editura „Mirton”, Timisoara, 2004, 48 pag.  
47. Executarea pedepsei privative de libertate, Chisinau, 2004, 148 p. 
48. Raspunderea penala si pedeapsa aplicata minorilor, Chisinau, 2005, 139 p. 
 

  STUDII MONOGRAFICE IN COAUTORAT:   
1. Aspecte de teorie si practica juridica in materia infractiunii de loviri sau vatamari 

cauzatoare de moarte, Centrul Editorial al Universitatii de Criminologie , Chisinau, 2001, 
92 pag  

2. Institutia liberarii conditionate  in dreptul penal, Centrul Editorial al Universitatii de 
Criminologie, Chisinau, 2001, 76 pag;  

3. Cercetarea infractiunii de evadare, Centrul Editorial al Universitatii de Criminologie, 
Chisinau, 2001, 56 pag;  
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4. Utilizarea circuitelor  bancare in activitati de spalare a banilor, Ed. ” 
Mirton’’Timisoara2002, 102 pag;  

5. Cauzalitatea in criminologie, Ed. ” Mirton ‘’, Timisoara, 2002 , 42 pag;  
6. Criminalitatea economico - financiara, domeniul de cercetare al criminologiei moderne, 

Ed. ” Mirton ‘’ Timisoara, 2002, 56 pag;  
7. Criminalitatea in domeniul fiscal, Ed. „Mirton ‘’ Timisoara, 2002, 90 pag;    
8. Aplicatii criminologice privind crima organizata, Ed. ” Mirton ‘’, Timisoara, 2003 , 88 pag; 
9. Aspecte criminologice privind infractiunile savarsite cu violenta, Ed. ” Mirton ‘’, 

Timisoara, 2003 , 83 pag; 
10. Criminologia generala, Chisinau, 2005, 182 p. 
11. Minorul si justitia penala, Ed. Pontos, Chisinau, 2006, 342 pag. 
 
LUCRARI SI ARTICOLE:   
1.       Consideratii preliminare referitoare la raspunderea penala //” Lumina si Speranta’’ - 

Gaesti - 2002, an VI, nr. 1 - 6 (ianuarie - iunie) , pag 6;  
2.       Probele folosite in procesul penal  in cazul infractiunilor de serviciu sau in legatura 

cu serviciul // „ Lumina si Speranta ‘’ - Gaesti - 2001, an VI, nr. 7 - 12 (iulie - decembrie) , 
11 pag  

3.       Mijloace de proba folosite in procesul  penal, in cazul infractiunilor de serviciu sau 
in legatura cu serviciul // „ Lumina si Speranta ‘’ –Gaesti - 2002, an VI, nr. 7 - 12 (iulie - 
decembrie) , pag 30;  

4.       Necesitatea apararii dpreptului de proprietate intelectuala // „ Lumina si Speranta ‘’ - 
Gaesti - 2002, an VII, nr. 1 - 6 (ianuarie - iunie) , pag. 9;  

5.       Protectia   dreptului de autor prin mijloace de drept penal, //” Pheonix’’ - Gaesti - 
2002, an II, nr 1 - 6 (ianuarie - iunie) , pag 4;  

6.       Protectia  topografilor circuitelor integrate//” Cuvant si suflet ‘’ - Gaesti - 2002, an IV, 
nr. 5 - 8 (mai - august) , pag 17;  

7.       Modalitati de executare a pedepsei cu inchisoarea  in stare  de libertate  (I) //” 
Lumina si Speranta ‘’ –Gaesti - 2001, an VII, nr. 7 - 12 (iulie - decembrie) , pag 2;  

8.       Apararea inventiei si inventatorului prin mijloace de drept penal, //” Lumina si  
Speranta’’Gaesti - 2002, an VII, nr. 7 - 12 (iulie - decembrie) , pag 10;  

9.       Consideratii generale  privind probatiunea in cazul infractiunilor de servicu, //” 
Cuvant si suflet ‘’ - Gaesti - 2002, an IV, nr. 5 - 8 (mai - august) , pag 3;  

10.     Modalitati de executare a pedepsei cu inchisoarea in stare de libertate (II) , //” Pheonix 
‘’ - Gaesti - 2002, an II, nr. 7 - 12 (iulie - decembrie) , pag. 21;  

11.     Ocrotirea dreptului de marca si indicatiilor  geografice prin mijloace de drept penal, //” 
Pheonix’’ - Gaesti - 2002, an II, nr. 7 - 12 (iulie - decembrie) , pag. 34;  

12.     Probleme actuale  ale Dreptului  penal si criminologie in fostele tari comuniste, //” 
Cuvant si  suflet’’ - Gaesti - 2002, an IV, nr. 9 - 12 (septembrie - decembrie) , pag 11;  

13.     Protectia desenelor si a modelelor individuale // „ Cuvant si suflet ‘’ - Gaesti - 2002, an 
IV, nr 9 - 12 (septembrie - decembrie) , pag 13;  

14.     Modalitati de executare a pedepsei cu inchisoarea in stare de libertate (III) , // „ Cuvant 
si suflet ‘’ - Gaesti - 2002, an IV, nr. 9 - 12 (septembrie - decembrie) , pag 18;  
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15.     Intentia , cea mai grava forma a vinovatiei , //” Pheonix ‘’ - Gaesti - 2003, an III, nr1 - 6 
(ianuarie - iunie) , 2003, pag 5;  

16.    Consideratii privind sistemul sanctionator  al minorilor  in viitoarea legislatie penala, // 
„ Pheonix ‘’ - Gaesti - an III, nr. 1 - 6 (ianuarie - iunie) , 2003, pag 21;  

17.     Consideratii introductive privind vinovatia //” Lumina si Speranta ‘’ - Gaesti - 2003, an 
VIII nr1 - 6 (ianuarie - iunie) , pag. 1;  

18.     Aspecte teoretice  si practice privind sistemul sanctionar penal al minorilor infractori, 
// „ Lumina si Speranta ‘’ - Gaesti - 2003, an VIII, nr 1 - 6 (ianuarie - iunie) , pag 23;  

19.     Pedepse neaplicabile  minorilor, //” Cuvant si Suflet’’ - Gaesti - 2003, an V, nr. 1 - 3 
(ianuarie - martie) , pag 8  

20.     Solutionarea  cauzelor cu infractori minori de catre instantele de judecata - sinteza de 
practica judiciara, //” Cuvant si Suflet’’ - Gaesti - 2003, an V, nr 1 - 3 (ianuarie - martie) , 
pag 9;  

21.     Intentia in cadrul  tentativei // „ Cuvant si suflet ‘’ - Gaesti - 2003, an V  , nr. 4 - 6 
(aprilie - iunie) , pag 15;  

22.     Intentia si praeterintentia, // „ Cuvant si suflet’’ - Gaesti - 2003, an V, nr. 4 - 6 (aprilie - 
iunie) , pag 17;  

23.     Definirea notiunii de delincventa juvenila. Situatii statice privind starea infractionala in 
randul minorilor: curba actelor antisociale in functie de varsta // „Revista nationala de 
drept”, Chisinau - 2003, nr. 6 (iunie) , pag. 55;  

24.     Cauze si conditii ale delincventei juvenile // „Legea si viata” – Chisinau - 2003, nr. 1 
(iulie) , pag. 35;  

25.     Raspunderea penala a minorilor // „Legea si viata” – Chisinau - 2003, nr. 2 (august) , 
pag. 14;  

26.     Starea subiectiva de marginalitate // „Lex Civitas” – Chisinau - 2003, nr. 1, pag. 23  
27.     Studiu comparativ asupra evolutiei minorului in familie : destructurata si legal 

structurata // ”Revista de criminologie, drept penal si criminalistica” - Chisinau - 2003, nr. 
1 - 2, pag. 64;  

28.     Abordari teoretice ale fenomenologiei criminalitatii // „Legea si viata” – Chisinau - 
2003, nr. 3 (septembrie) , pag. 32;  

29.     Scoala clasica de drept penal si criminologie // „Legea si viata” – Chisinau - 2003, nr. 
4 (octombrie) , pag. 31;  

30.     Orientarea eclectica // „Legea si viata” – Chisinau - 2003, nr. 5 (noiembrie) , pag. 28;  
31.     Orientari psihologice in explicarea comportamentului criminal// „Legea si viata” – 

Chisinau - 2003, nr. 6 (decembrie) , pag. 32;  
32.     Criminalitatea la minori // „Lumina si speranta” – Gaesti - 2003, an VIII, nr. 7 - 12 (iulie 

- decembrie) , pag. 2; 
33.     Masurile de siguranta // „Phoenix„ – Gaesti - 2003, an. III, nr. 7 - 12 (iulie - decembrie) , 

pag. 38; 
34.     Cauze ce pot influneta minorii in comiterea de infractiuni // „Cuvant si suflet” – Gaesti 

- 2003, an V, nr. 7 - 12 (iulie - decembrie) , pag. 3; 
35.     Aspecte din gandirea criminologica romaneasca// „Legea si viata” – Chisinau - 2004, 

nr. 1 (ianuarie) , pag. 24;  
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36.     Teorii criminologice contemporane si critica acestora// „Legea si viata” – Chisinau - 
2004, nr. 2 (februarie) , pag. 34;  

37.     Raspunderea penala a minorilor infractori // „Lumina si Speranta” – Gaesti - 2004, an 
IX, nr. 1 - 6 (ianuarie - iunie) , pag. 29;  

38.     Delincventa Juvenila in perspectiva directivelor Uniunii Europene // “Pheonix” – 
Gaesti - 2004, an. IV, nr. 1 - 6 (ianuarie - iunie) , pag. 12;  

39.     Implicatiile mediului familial cu potential sociomoral si educativ diminuat asupra 
viitoarei conduite infractionale // “ Revista de criminologie, drept penal si criminalistica” - 
Chisinau - 2004, nr. 1 - 2, pag. 80;  

40.     Varsta speciala a minorului // “ Legea si viata” - Chisinau - 2004, nr. 3 (martie) , pag. 
26;  

41.     Aspecte privind evolutia reglementarilor legislative penale privind protectia minorilor 
// “Legea si viata” - Chisinau - 2004, nr. 4 (aprilie) , pag. 35;  

42.     Masuri de protejare nemijlocita a persoanei minorului // “Legea si viata” - Chisinau - 
2004, nr. 5 (mai) , pag. 8;  

43.     Bunurile comune // “Cetatea Rodnei” - Rodna - 2004, nr. 5 - 8 (mai – august) , pag. 11;  
44.     Pedeapsa cu moartea, cea mai severa si cea mai veche pedeapsa // “Cetatea Rodnei” 

- Rodna - 2004, nr. 5 - 8 (mai - august) , pag. 13;  
45.     Masuri de protejare indirecta a minorului, menite a asigura prezervarea unui mediu 

sanatos, propice dezvoltarii armonioase a acestuia // “Legea si viata” - Chisinau – 2004, 
nr. 6 (iunie) , pag. 28;  

46.     Proceduri speciale privind protectia minorului // “Legea si viata” - Chisinau - 2004, nr. 
7 (iulie), pag. 34;  

47.     Regimul special de drept penal aplicat infractorlilor minori// “Legea si viata” – 
Chisinau – 2004, nr. 5 (august) , pag. 32;  

48.     Aspecte privind procedura in cauzele cu infractori minori // “Legea si viata” - 
Chisinau - 2004, nr. 9 (septembrie) , pag. 22;  

49.     Aspecte de drept comparat privind protectia minorului // “Legea si viata” - Chisinau - 
2004, nr. 10 (octombrie) , pag. 17;  

50.     Propuneri de lege ferenda privind protectia minorului // “Legea si viata “ - Chisinau - 
2004, nr. 11 (noiembrie) , pag. 18;  

51.     Constitutionalitatea prevederilor Codului Penal, privind infractiunile de cersetorie 
(art. 326) , vagabondaj (art. 327) si prostitutie (art. 328) // ”Legea si viata” – Chisinau – 
2004, nr. 12 (decembrie)  pag. 22;  

52.     Pedeapsa cu moartea, necesitate sau act inutil de cruzime // “Lumina si speranta” - 
Gaesti - 2004, an IX, nr 7 - 12 (iulie - decembrie) , pag. 5;  

53. Promovarea de catre minori a conduitelor deviante in familii cu potential educational 
diminuat prin alcoholism, infractionalitate, violenta si indiferenta // “Legea si viata” – 
Chisinau – 2005, nr. 1 (ianuarie) , pag. 25.   

54. Violenta si alcoolismul in familie: fenomene tot mai distrugatoare in formarea si 
dezvoltarea personalitatii minorilor // „Legea si viata” – Chisinau  – 2005, nr. 2, februarie, 
p.19. 

55. Programe de reabilitare in mediu deschis si impactul lor asupra minorilor internati intr-un 
centru de reeducare // „Legea si viata”  – Chisinau  – 2005, nr. 3, martie, p.25. 
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56. Conceptii asupra vietii si omului in viziunea marilor ganditori ai lumii // „Legea si viata” – 
Chisinau  – 2005, nr. 4, aprilie, p.18. 

57. Analfabetismul si abandonul scolar, factori determinanti in evolutia activitatii 
preinfractionale a minorilor // „Legea si viata”  – Chisinau  – 2005, nr. 5, mai, p.19. 

58. Evolutia reglementarilor legale privind dreptul la viata a persoanei // „Legea si viata” – – 
Chisinau  2005, nr. 6, iunie, p. 20. 

59. Aspecte introductive privind infractiunea de pruncucidere // „Legea si viata” – Chisinau  
– 2005, nr. 7, iulie, p. 17. 

60. Conditiile preexistente ale infractiunii de pruncucidere // „Legea si viata” – Chisinau  – 
2005, nr. 8, august, p. 24. 

61. Latura obiectiva a infractiunii de pruncucidere // „Legea si viata”  – Chisinau  – 2005, nr. 
9, septembrie, p. 23. 

62. Latura subiectiva a infractiunii de pruncucidere // „Legea si viata”  – Chisinau  – 2005, nr. 
10, octombrie, p. 18. 

63. Notiunea juridica de infractiune // „Legea si viata”  – Chisinau  – 2005, nr. 11, noiembrie, 
p. 33. 

64. Pedeapsa cu moartea  // „Revista de criminologie, drept penal si criminalistica” -  Balti – 
2005, nr. 1-2, p. 14.   

65. De ce criminali in serie ?  // „Lumina si speranta” – Gaiesti – 2005,  nr. 1-12, p. 6.  
66. Reabilitarea minorilor delincventi   // „Lumina si speranta” – Gaiesti – 2005,  nr. 1-12, p. 

14. 
67. Aspecte criminologice privind pedofilia . Mituri despre pedofili. // „Phoenix” – Gaiesti – 

2005, nr. 1-12, p.13. 
68. Faptele si elementele infractiunii // „Legea si viata”  – Chisinau  – 2005, nr. 12, decembrie, 

p.11. 
69. Aspecte metodologice. Cauzalitate. Conceptele de factori indigeni si factori exogeni // 

„Legea si viata”  – Chisinau  – 2006, nr .I (ianuarie), p. 23 
70. Infractorul alienat // „Legea si viata”  – Chisinau  – 2006, nr .2 (februarie), p. 20 
71. Infractorul ideologic (politic) // „Legea si viata”  – Chisinau  – 2006, nr .3 (martie), p. 26 
72. Criminalitatea „gulerelor albe” // „Legea si viata”  – Chisinau  – 2006, nr .4 (aprilie), p. 53 
73. Tipologii de infractori // „Legea si viata”  – Chisinau  – 2006, nr .5 (mai), p. 24 
74. Infractorul profesional // „Legea si viata”  – Chisinau  – 2006, nr .6 (iunie), p. 23 
75. Infractorul agresiv (violent) // „Legea si viata”  – Chisinau  – 2006, nr .7 (iulie), p. 22 
76. Infractorul achizitiv // „Legea si viata”  – Chisinau  – 2006, nr .8 (august), p. 28 
77. Infractorul caracterial // „Legea si viata”  – Chisinau  – 2006, nr .9 (septembrie), p. 15 
78. Infractorul ocazional // „Legea si viata”  – Chisinau  – 2006, nr 10 (octombrie), p. 35 

 
II. Activitatea extracurriculara 

 
 IV  PARTICIPAREA LA CONFERINTE: 
 1.                   Conferinta stiintifico - practica internationala cu tema : „Sugestii  

asupra problemei detentiunii pe viata’’, tinuta la Universitatea de Criminologie , Chisinau 
- Republica Moldova (17 - 18 mai 2001) ;  

   Referatul : „ PROBLEMELE DETENTIUNII PE VIATA ‘’  
   
2.                     Conferinta stiintifico - practica internationala cu tema :” Rolul 

pedepsei in societatea de tranzitie ‘’, tinuta la Universitatea de Crimonologie , Chisinau - 
Republica Moldova (14 - 15 mai 2002)  

Referatul : „ PEDEAPSA SI ROLUL EI IN PERIOADA DE  



21 
 

TRANZITIE’’  
   
3.                    Conferinta stiintifico - practica internationala cu tema : „ Probleme 

actuale ale Dreptului Penal si de Criminologie  in spatiul post - socialist ‘’, tinuta la 
Universitatea de Criminologie, Chisinau - Republica Moldova (29 - 30 noiembrie 2002) ;  

Referatul : PROBLEME ACTUALE ALE DREPTULUI PENAL SI DE  
 CRIMINOLOGIE  IN FOSTELE TARI COMUNISTE 
 
4.                    Conferinta  stiintifico - practica internationala cu tema : „ Violenta  in 

societatea de tranzitie ‘’ tinuta la Universitatea de Criminologie , Chisinau - Republica 
Moldova (16 - 17 mai 2003) .  

  Referatul : VIOLENTA IN CENTRELE DE REEDUCARE A MINORILOR SI  
   METODELE DE REEDUCARE A ACESTEIA 
5.   Conferinta stiintifico-practica internationala cu tema „Procesul de codificare in tarile 

Europei de Est” tinuta la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti, Republica 
Moldova (21-22 octombrie 2005) 

  Referatul : DELINCVENTA JUVENILA 
6.   Congresul al XII-lea a lui Lomonosov – a sasea conferinta internationala cu tema: 

„Inteligenta si terorismul” tinuta la Universitatea de Stat „M. Lomonosov”, Moscova,  
Federatia Rusa (25-31 august 2005) 

  Referatul: AMENINTAREA TERORISMULUI 

OCTAVIAN POP  
doctor in drept, conferentiar univ. 
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OCTOMBRIE 2018, PRIMIREA TITLULUI DE „DOCTOR HONORIS CAUSA” LA CHIŞINĂU. 

 
 

Pe lângă activitatea ştiinţifică a Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit de Bergamo, 
trebuie să menţionăm în această lucrare şi prestigioasa activitate teologică şi pastorală, care 
îi scoate în evidenţă imensa importanţă pentru Teologia Ortodoxă. 
 

A. LUCRĂRI ELABORATE 

CĂRŢI 
1. "Vestirea cea din urmă a patimilor Domnului" (meditaţii) – Editura Mânăstirii „Izvorul 

Miron", Româneşti, ediţia I, aprilie 1990, şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia a II-a, mai 
1997; 

2. "Mânăstirea „Izvorul Miron" Româneşti" (scurt istoric) – Editura Mânăstirii „Izvorul 
Miron", Româneşti ediţia I, mai 1990 şi ediţia a II-a, martie 1992; 

3. "Lumină spre descoperirea neamurilor" (meditaţii) – Editura Mânăstirii „Izvorul 
Miron", Româneşti ediţia I, septembrie 1990 şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia a II-a 
1997; 

4. "Merinde pentru suflet" (scrieri de teologie pastoral - misionară, liturgice şi drept) – 
Editura „Mânăstirii „Izvorul Miron", Româneşti, ediţia I, februarie 1990 şi Editura „Ando-
Tours", Timişoara, ediţia a II-a, decembrie 1997; 

5. "De la cuvânt la faptă" (predici la duminicile şi sărbătorile de peste an) – Editura 
Mânăstirii „Izvorul Miron", Româneşti, ediţia I, iulie 1991 şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, 
ediţia a II-a, noiembrie 1997; 



23 
 

6. "Sfaturi evanghelice" (meditaţii) – Editura Mânăstirii „Izvorul Miron", Româneşti, ediţia 
I, decembrie 1990 şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia  a II-a, mai 1997; 

7. "Ortodoxia românească" (studii de istoria bisericii) – Editura Mânăstirii „Izvorul 
Miron", Româneşti, ediţia I,. august 1993; Editura „Eurobit", Timişoara, ediţia a II-a, mai 1995 
şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia a III-a, ianuarie 1998; 

8. "Trăirea preoţească" (studii pastorale) – Editura Mânăstirii „Izvorul Miron", 
Româneşti, ediţia I, mai 1993 şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia a II-a, mai 1997 

9. „Prin Ţara Sfântă" (scurt istoric şi note de călătorie) – Editura Mânăstirii „Izvorul 
Miron", Româneşti, ediţia I, iunie 1993 şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia a II-a, aprilie 
1998; 

10.  „Cânt de credinţă străbună" (poezii religioase) – Editura Mânăstirii „Izvorul Miron", 
Româneşti, ediţia I, mai 1993 şi Editura „Eurobit", Timişoara, ediţia a II-a, martie 1995; 

11.  „Pe ultimul drum" (versuri funebre) – Editura Mânăstirii „Izvorul Miron", Româneşti, 
ediţia I, decembrie 1993 şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia a II-a, aprilie 1998; 

12.  „Canonizarea Sfinţilor în Biserica Ortodoxă" (teză de licenţă în teologie) – Editura 
Mânăstirii „Izvorul Miron", Româneşti, ediţia I, martie 1994 şi Editura „Ando-Tours", 
Timişoara, ediţia a II-a, aprilie 1998; 

13.  „Omeneştile suferinţe" (poezii) – Editura Mânăstirii „Izvorul Miron", Româneşti, ediţia 
I, aprilie 1994; Editura „Eurobit", Timişoara, ediţia a II-a, iunie 1995; Editura „Mirton", 
Timişoara (ediţie în limbă sârbă), mai 1996 şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia a III-a, 
martie 1998; 

14.  „Hrană duhovnicească" (studii de teologie şi drept bisericesc) – Editura Mânăstirii 
„Izvorul Miron", Româneşti, ediţia I, iulie 1994 şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia a II-
a, februarie 1998; 

15.  „Mesaje creştine" (meditaţii) – Editura Mânăstirii „Izvorul Miron", Româneşti, august 
1994; 

16.  „Sfaturi duhovniceşti" (meditaţii) – Editura Mânăstirii „Izvorul Miron", Româneşti, 
decembrie 1994; 

17.  „Nevoia de adevăr" (jurnal) - Bucureşti, ianuarie 1995; 
18.  „Glas spre cer" (poezii religioase) – Editura „Mirton", Timişoara, martie 1995 (tradus 

şi în limba engleză - august 1996); 
19.  „Scurtă incursiune în iconografia bizantină" (studii) – Editura „Eurobit", Timişoara, 

aprilie 1995 şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia a II-a, ianuarie 1998; 
20.  „Cuvânt şi suflet" (meditaţii) – Editura „Mirton", Timişoara, aprilie 1995; 
21.  „Educaţia religioasă a copiilor" (studii) – Editura „Eurobit", Timişoara, ediţia I, aprilie 

1995; Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia a II-a, iunie 1997 şi ediţia a III-a, martie 1998; 
22.  „Cuget Ortodox" (scrieri de teologie) – Editura „Mirton", Timişoara, ediţia I, iunie 

1995 şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia a II-a, februarie 1998; 
23.  „Sfânta Scriptură povestită" – Editura „Eurobit", Timişoara, ediţia I, iulie 1995 şi 

Editura „Centrului de reeducare", Găeşti, ediţia a II-a, mai 1996; 
24.  „Izvor de cântec românesc" (poezii) – Editura  „Mirton", Timişoara, octombrie 1995. 
25.  „Conservarea, restaurarea şi întreţinerea Bisericii, monument istoric" (studii de drept 

bisericesc) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia I, ianuarie 1996 şi ediţia a II-a, iulie 1998; 
26.  „Sancţionarea abaterilor şi delictelor săvârşite de clerici în Biserica Ortodoxă 

Română" (studii de drept bisericesc) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia I, ianuarie 
1996 şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia a II-a, iulie 1998; 

27.  „Cuvântul care zideşte" (meditaţii) – Editura „Centrului de Reeducare", Găeşti, ediţia 
I, aprilie 1996; ediţia a II-a, noiembrie 1997 şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia a III-a, 
iunie 1998; 
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28.  „Nefericirea" (poezii) – Editura „Centrului de Reeducare", Găeşti, mai 1996; 
29.  „Gânduri" (roman) – Editura „Eurobit", Timişoara, mai 1996; 
30.  „Cunoaşterea copilului cu nevoi speciale" (studii de psihopedagogie) – Editura 

„Ando-Tours", Timişoara, ediţia I, iulie 1996 şi ediţia a II-a, martie 1998; 
31.  „Noţiuni de administrare publică" (studii de drept) – Editura „Ando-Tours", 

Timişoara, iunie 1996; 
32.  „Drept canonic" (studii - curs pentru facultăţile de drept) – Editura „Ando- Tours", 

Timişoara, ediţia I, iulie 1996 şi ediţia a II-a, martie 1998; 
33.  „Jocul murdar" (studii de psihopedagogie) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia 

I, august 1996 şi ediţia a II-a, martie 1998; 
34.  „Separarea maternă" (studii de psihopedagogie) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, 

ediţia I, august 1996 şi ediţia a II-a, martie 1998; 
35.  „Copilul abandonat" (studii de psihopedagogie) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, 

ediţia I, septembrie 1996 şi ediţia a II-a, martie 1998; 
36.  „Exigenţele sociale şi legea penală" (studii de drept) – Editura  „Ando-Tours", 

Timişoara, ediţia I, octombrie 1996 şi ediţia a II-a, iulie 1998; 
37.  „...Spre celălalt legământ" (poezii) – Editura „Eurobit", Timişoara, ediţia I, octombrie 

1996 şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia a II-a, ianuarie 1998; 
38.  „Probleme de practică judiciară în materia circumstanţelor agravante" (studii de 

drept) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, ediţia I, octombrie 1996 şi ediţia a II-a  iulie 1998; 
39.  „Amintiri de viaţă" (nuvele) – Editura „Centrului de Reeducare", Găeşti, octombrie 

1996 şi Editura „Ando-Tours", Timişoara, aprilie 1998; 
40.  „Melancolie" (plachetă de poezii) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, octombrie 1996; 
41.  „Misiunea preotului capelan în unitatea penitenciar" (studii pastorale) – Editura 

„Centrului de Reeducare", Găeşti, ediţia I, decembrie 1996 şi Editura „Ando-Tours", 
Timişoara, ediţia a II-a, decembrie 1998; 

42.  „Frânturi de destine" (eseuri) – Editura „Ando-Tours", Timişoara,  decembrie 1996; 
43.  „Întâlniri fierbinţi" (roman) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, ianuarie 1997; 
44.  „Despre răspunderea civilă delictuală" (studii de drept) – Editura „Ando-Tours", 

Timişoara, februarie 1997; 
45.  „Raporturile dintre Guvern şi Parlament în dreptul românesc şi comparat" (studii de 

drept) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, martie 1997; 
46.  „Posteritatea din culise" (poezii) – Editura „Mirton", Timişoara, aprilie 1997; 
47.  „Romanse zaboravlejene na Klaviru" (poeme în limba sârbă) – Editura „Ando-Tours", 

Timişoara, mai 1997; 
48.  „Socializarea şi implicaţiile ei în apariţia şi formarea comportamentului predelincvent 

şi delincvent" (studii de sociologie) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, iunie 1997; 
49.  „Lacrima Cristi" (poezii) – Editura „Mirton", Timişoara, august 1997; 
50.  „De la naştere la adolescenţă" (studii de psihopedagogie) – Editura „Ando-Tours", 

Timişoara, iulie 1998; 
51.  „Armonia clipei" (poezii) - Editura"Ando-Tours", Timişoara, septembrie 1998; 
52.  „Dreptul de proprietate" (studii de drept) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, 

septembrie 1998. 
53.  „Primii paşi în cunoaştere" (chestionar pentru cei aflaţi în detenţie) – Editura 

„Mirton", Timişoara, octombrie 1998; 
54.  „Îndrumar pentru calificarea minorilor şi deţinuţilor în meseria de instalaţii sanitare şi 

gaze" (curs) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, octombrie 1998; 
55.  „Tehnica legislativă" (studii de drept) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, noiembrie 

1998; 
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56.  „Biserica Ortodoxă Română şi mişcarea ecumenică" (studii de teologie) – Editura 
„Ando-Tours", Timişoara, decembrie 1998; 

57.  „Hrană pentru suflet" (studii de teologie) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, ianuarie 
1999; 

58.  „Teologia simţurilor duhovniceşti" (studii de teologie) – Editura „Ando-Tours", 
Timişoara, ianuarie 1999; 

59.  „O viaţă singur" (roman) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, ianuarie 1999; 
60.  „Sfânta Scriptură povestită" (comentariu) – Editura „Ando-Tours", Timişoara, 

februarie 1999; 
61.  „Sfântul Ioan Casian, despre stăpânirea pornirilor păcătoase din om” (studii  de 

teologie) – Editura „Tradiţie", Bucureşti, octombrie 1999; 
62.  „Gânditori creştini despre rolul femeii în mântuirea lumii" (studii de teologie) – 

Editura „Tradiţie", Bucureşti, noiembrie 1999; 
63.  „Lumina care zideşte" (meditaţii) – Editura „Tradiţie”, Bucureşti, noiembrie 1999; 
64.  „Orizonturi cu îngeri" (poezii) – Editura „Eminescu", Bucureşti, aprilie 2000; 
65.  „Misiunea Bisericii în penitenciar" (studii de teologie) – Editura „Tradiţie", Bucureşti, 

iunie 2000; 
66.  „Evoluţie şi creştinism" (studii) – Editura „Tradiţie", Bucureşti, iulie 2000; 
67.  „Circumstanţele atenuante” (studii de drept) – Editura „Mirton”, Timişoara, iulie 2000; 
68.  „Circumstanţele agravante” (studii de drept) – Editura „Mirton”, Timişoara, iulie 2000; 
69.  „Concursul între stările de atenuare şi de agravare a pedepselor” (studii de drept) – 

Editura „Mirton”, Timişoara, septembrie 2000; 
70.  „Slujind lui Dumnezeu – Slujind oamenilor” (scurt istoric) – Editura „Centrului de 

reeducare”, Găeşti, octombrie 2000; 
71.  „Cunoaştere şi adevăr” (chestionare) – Editura „Mirton”, Timişoara, septembrie 2001; 
72.  „Cauzele care atenuează şi agravează pedeapsa” (studii de drept) – Bucureşti, 

septembrie 2001; 
73.  „Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate” (studii de drept) – Bucureşti, 

octombrie 2001; 
74.  „Prescripţia răspunderii penale” (studii de drept), Bucureşti, octombrie 2001; 
75.  „Aplicarea legii penale române în afara teritoriului naţional” (studii de drept), 

Bucureşti, octombrie 2001; 
76.  „Vinovăţia ca trăsătură esenţaială a infracţiunii” (studii de drept), Bucureşti, 

octombrie, 2001; 
77.  „Aspecte de teorie şi practică judiciară în materia infracţiunii de loviri sau vătămări 

cauzatoare de moarte” (studii de drept), Chişinău, noiembrie 2001; 
78. „Drept penitenciar” (note de curs), Tinişoara, noiembrie, 2001; 

      79.”Executarea pedepsei private de libertate”,Chisinau,iunie, 2004; 

      80.”Raspunderea penala si pedeapsa aplicata minorilor”,Chisinau,iulie,2005; 

      81.”Criminologie generala.Manual”,Chisinau,august,2005; 

       82.”Minorul si justitia penala”,Chisinau,iunie,2006. 

B. LUCRĂRI PUBLICATE 

I. PREDICI 
1. „Căinţa adevărată” – Duminica a V-a din Postul mare – revista „Mitropolia 

Banatului”, Timişoara, nr. 1-2/1985, pag.205; 



26 
 

2. „Aşteptarea în suferinţă” – Duminica a IV-a după Paşti – revista „Mitropolia 
Banatului”, Timişoara, nr. 5-6/1985, pag.354; 

3. „Ziua de odihnă” – Duminica a 27-a după Rusalii – revista „Mitropolia Banatului”, 
Timişoara, nr. 11-12/1985, pag.772; 

4. “Roadele seminţelor dumnezeieşti” – Duminica a 21-a după Rusalii – revista 
„Mitropolia Banatului”, Timişoara, nr. 5/1986; 

5. „Credinţa şi faptele” – La sărbătoarea „Sf. Prooroc Ilie” – revista „Glasul Bisericii”, 
Bucureşti, nr. 4/1987, pag.9; 

6. „Predică la Înălţarea Sfintei Cruci” – revista „Glasul Bisericii”, Bucureşti, nr.5/1987, 
pag.15; 

7. „Predică la Duminica dinaintea Botezului” – revista „Glasul Bisericii”, Bucureşti, 
nr.1/1988, pag.50; 

8. „Predică la Duminica după Botezul Domnului” – revista „Mitropolia Olteniei”, 
Craiova, nr.1/1988, pag.95; 

9. „Cuvânt la Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” – revista „Glasul Bisericii”, Bucureşti, nr. 
3/1988, pag.31; 

10.  „Predică la Sf. Apostoli Petru şi Pavel” – revista „Glasul Bisericii”, Bucureşti, nr 
4/1989, pag.15; 

11.  „Cuvânt despre cei adormiţi” – revista „Mitropolia Olteniei”, Craiova, nr. 3/1988, 
pag.79; 

12.  „Slujitori în via Domnului” – Duminica a 13-a după Rusalii – revista „Viaţa 
Monahală”, Româneşti, an I, nr. 1/1990, pag.4; 

13.  „Iubirea fără margini” – Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci – revista „Viaţa 
Monahală”, Româneşti, an I, nr. 1/1990, pag.5; 

14.  „Crucea vieţii noastre” – Duminica după Înălţarea Sf. Cruci – revista „Viaţa 
Monahală”, Româneşti, an I, nr. 1/1990, pag.5; 

15.  „Smerenia” – Duminica a 18-a după Rusalii – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, 
an I, nr. 1/1990, pag.6; 

16.  „Răul şi binele” – Duminica a 19-a după Rusalii – revista „Viaţa Monahală”, 
Româneşti, an I, nr. 1/1990, pag.7; 

17.  „Cuvioasa Paraschiva” – ziarul „Învierea”, Timişoara, an I, nr. 13/1990,  pag.2; 
18.  „De la moarte la viaţă” – Duminica a 20-a după Rusalii – revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an I, nr. 2/1990, pag.4; 
19.  „Robie şi mântuire” – Duminica a 23-a după Rusalii – revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an I, nr. 2/1990, pag.5; 
20.  „O rază de nădejde” – Duminica a 24-a după Rusalii, revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an I, nr. 2/1990, pag.6; 
21.  „Bogăţia în credinţă” – Duminica a 22-a după Rusalii, revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an I, nr. 3/1990, pag.3; 
22.  „Adevărata dragoste” – Duminica a 25-a după Rusalii, revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an I, nr. 3/1990, pag 3; 
23.  „Lăcomia şi egoismul” – Duminica a 26-a după Rusalii, revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an I, nr. 3/1990, pag 3; 
24.  „În căutarea mântuirii” – Duminica a 30-a după Rusalii, revista „ Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an I, nr. 3/1990, pag 4; 
25.  „Naşterea la o viaţă nouă” – Naşterea Domnului, revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an I, nr. 4/1990, pag.1; 
26.  „Nădejdea în aşteptare” – Duminica a 31-a după Rusalii – revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an I, nr. 4/1990, pag.7; 
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27.  „Virtutea milosteniei” – Sf. Ierarh Nicolae – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an 
I, nr. 4/1990, pag 8; 

28.  „Făţărnicia” – Duminica a 27-a după Rusalii – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, 
an I, nr.4/1990, pag.9; 

29.  „Cina cea mare” – Duminica dinaintea Naşterii Domnului – revista „Viaţa Monahală”, 
Româneşti, an I, nr. 4/1990, pag.9; 

30.  „Înaintaşii noştrii” – Duminica dinaintea Naşterii Domnului – revista „Viaţa 
Monahală”, Româneşti, an I, nr. 4/1990, pag.9; 

31.  „Temeiul cultului Maicii Domnului” – Cuvânt la ziua a doua de Crăciun – revista 
„Viaţa Monahală”, Româneşti, an I, nr. 4/1990, pag.10; 

32.  „Mucenicia, credinţa care a biruit lumea” – Cuvânt la Sf. Mc şi Arhidiacon Ştefan – 
revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an I, nr. 4/1990, pag.11; 

33.  „Ura fără pricină” – Duminica după Naşterea Domnului – revista „Viaţa Monahală”, 
Româneşti, an I, nr. 4/1990, pag.11; 

34.  „Sfântul Vasile cel Mare” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an II, nr. 1-2/1991, 
pag 1–2; 

35.  „Mari dascăli ai creştinităţii: Sf. Trei Ierarhi: Vasile, Grigore şi Ioan” – revista „Viaţa 
Monahală”, Româneşti, an II, nr. 1-2/1991, pag.3; 

36.  „Praznicul marilor aşteptări” – Întâmpinarea Domnului – revista „Viaţa Monahală”, 
Româneşti, an II, nr. 1-2/1991, pag.4; 

37.  „Ziua cea măreaţă” – Ziua Învierii Domnului – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, 
an II, nr. 3-4/1991, pag.1; 

38.  „Începutul Mântuirii” – Buna Vestire – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an II, nr. 
3-4/1991, pag.5; 

39.  „Biruinţa” – Sf. Mare Mucenic Gheorghe – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an 
II, nr. 3-4/1991, pag.5; 

40.  „Duhul adevărului” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an II, nr. 5-6/1991, pag.1; 
41.  „Înălţarea spirituală” – Înălţarea Domnului – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an 

II, nr. 5-6/1991, pag.2; 
42.  „Datoria creştinească” – Cuvânt la Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – revista 

„Viaţa Monahală”, Româneşti, an II, nr. 5-6/1991, pag.4; 
43.  „Maica vieţii noastre” – Cuvânt la Adormirea Maicii Domnului – revista „Viaţa 

Monahală”, Româneşti, an II, nr. 7-8/1991, pag.4; 
44.  „Pildă de răbdare şi curaj” – Sf. Prooroc Ilie – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an II, nr. 

13/1991, pag.5; 
45.  „Femeia creştină” – Naşterea Născătoarei de Dumnezeu – revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an II, nr. 9-10/1991, pag.1; 
46.  „Soborul mai marilor voievozi Mihail şi Gavriil” – revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an II, nr. 11-12/1991, pag.2; 
47.  „Uşa Domnului” – Cuvânt la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – revista „Viaţa 

Monahală”, Româneşti, an II, nr. 11-12/1991, pag.4; 
48.  „Naşterea sfântă” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an II, nr. 32/1991, pag.1; 
49.  „Soborul mai marilor voievozi Mihail şi Gavriil” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an II, 

nr. 78/1991, pag.2; 
50.  „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an III, nr. 

81/1992, pag.1; 
51.  „În căutarea mântuirii” – Duminica a 30-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, 

Lugoj, an III, nr. 81/1992, pag.1; 
52.  „Sf. Nicolae” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an III, nr. 82/1992, pag.6; 
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53.  „Sfinţii strămoşi” – Duminica a 28-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an 
III, nr. 83/1992, pag.3; 

54.  „Înaintaşii noştrii” – Duminica dinaintea Naşterii Domnului – ziar „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an III, nr. 84/1992, pag.3; 

55.  „Gânduri de Crăciun” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an III, nr. 10-12/1991, 
pag.1; 

56.  „Despre pocăinţă” – Duminica după Botezul Domnului – ziar „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an IV, nr. 86/1993, pag.3; 

57.  „Recunoştinţa” – Duminica a 21-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, 
nr. 87/1993, pag.3; 

58.  „Sfinţii Trei Ierarhi – Vasile, Grigore şi Ioan” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 
89/1993, pag.3; 

59.  „Felul de a ne ruga” – Duminica a 33-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, 
an IV, nr. 90/1993, pag.3; 

60.  „Rătăcire şi întoarcere” – Duminica a 34-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an IV, nr. 91/1993, pag.3; 

61.  „Conştiinţa morală” – Duminica lăsatului sec de carne – ziar „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an IV, nr. 92/1993, pag.3; 

62.  „Povara păcatului” – Duminica lăsatului sec de brânză – ziar „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an IV, nr. 93/1993, pag.2; 

63.  „Ortodoxia” – Duminica I-a din Post – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 94/1993, 
pag.3; 

64.  „Chemarea la mântuire” – Duminica a II-a din Post – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an 
IV, nr. 95/1993, pag.3; 

65.  „Sfânta Cruce” – Duminica a III-a din Post – ziar “Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 
96/1993, pag.3; 

66.  „Problema fericirii omeneşti” – Duminica a IV-a din Post – ziar „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an IV, nr. 97/1993, pag.3; 

67.  „Pocăinţa severă” – Duminica a V-a din Post – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 
98/1993, pag.3; 

68.  „Urmarea lui Hristos” – Duminica a VI-a din Post (a Floriilor) – ziar „Renaşterea 
Bănăţeană”, Timişoara, nr. 948/1993, pag.5; 

69.  „Marea bucurie” – Duminica Floriilor – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 
99/1993, pag.2; 

70.  „Crucea răstignirii” – Sfânta şi marea Zi de Vineri – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an 
IV, nr. 100/1993, pag.3; 

71.  „Credinţă şi necredinţă” – Duminica a II-a după Paşti – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, 
an IV, nr. 101/1993, pag.3; 

72.  „Faptele iubirii” – Duminica a III-a după Paşti ( a Mironosiţelor) – ziar 
„Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 102/1993, pag.2; 

73.  „O răsplată dreaptă” – Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului) – ziar 
„Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 103/1993, pag.3; 

74.  „Apa vie” – Dumunica a V-a după Paşti (a Samaritencei) – ziar  „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an IV, nr. 104/1993, pag.3; 

75.  „Invidia sau pizma” – Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului) - ziar „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an IV, nr. 105/1993, pag.3; 

76.  „Păstrarea dreptei credinţe” – Duminica a VII-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi) – ziar 
„Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 106/1993, pag.3; 
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77.  „Pogorârea Duhului Sfânt” – Duminica a VIII-a după Paşti – ziar  „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an IV, nr. 107/1993, pag.2; 

78.  „Despre Sfinţi” – Duminica I-a după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor) – ziar  
„Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 108/1993, pag.3; 

79.  „Chemarea la apostolat” – Duminica a II-a după Rusalii - ziar „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an IV, nr. 109/1993, pag.3; 

80.  „Curăţirea sufletului” – Duminica a III-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, 
an IV, nr. 110/1993, pag.2; 

81.  „Pildă de caracter” – Duminica a IV-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an 
IV, nr. 111/1993, pag.2; 

82.  „Trebuinţa nădejdii” – Duminica a V-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an 
IV, nr. 112/1993, pag.2; 

83.  „Suirea la cer – Măritul Prooroc Ilie Tezviteanul” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an 
IV, nr. 113/1993, pag.2; 

84.  „Vorbirea de rău” – Duminica a VI-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an 
IV, nr. 114/1993, pag.2; 

85.  „Săturarea mulţimilor” – Duminica a VIII-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an IV, nr. 115/1993, pag.2; 

86.  „Lupta cu valurile” – Duminica a IX-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an 
IV, nr. 116/1993, pag.2; 

87.  „Izbăvirea de suferinţă” – Duminica a X-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an IV, nr. 117/1993, pag.2; 

88.  „Despre iertare” – Duminica a XI-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, 
nr. 118/1993, pag.2; 

89.  „Cinstirea părinţilor” – Duminica a XII-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, 
an IV, nr. 119/1993, pag.2; 

90.  „Mlădiţa altoită” – Duminica a XIII-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an 
IV, nr. 120/1993, pag.3; 

91.  „Iubirea de oameni” – Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci” – ziar 
„Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 121/1993, pag.2; 

92.  „Lepădarea de sine” – Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci – ziar „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an IV, nr. 122/1993, pag.2; 

93.  „Chemarea la apostolat” – Duminica a XVIII-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an IV, nr. 123/1993, pag.2; 

94.  „Iubirea vrăjmaşilor” – Duminica a XIX-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, 
an IV, nr. 124/1993, pag.2; 

95.  „Moarte şi înviere” – Duminica a XX-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an 
IV, nr. 125/1993, pag.2; 

96.  „Cuvântul bun” – Duminica a XXI-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an 
IV, nr. 126/1993, pag.2; 

97.  „Răsplata după fapte” – Duminica a XXII-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an IV, nr. 127/1993, pag.2; 

98.  „Binefacerea” – Duminica a XXIII-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, 
nr. 128/1993, pag.2; 

99.  „Virtutea înţelepciunii” – Duminica a XXIV-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an IV, nr. 129/1993, pag.2; 

100. „Înfăptuirea binelui” – Duminica a XXV-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, 
an IV, nr. 130/1993, pag.3; 
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101. „Despre lăcomie” – Duminica a XXVI-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an 
IV, nr. 131/1993, pag.3; 

102. „Ziua Domnului” – Duminica a XXVII-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an 
IV, nr. 132/1993, pag.3; 

103. „Minciuna” – Duminica a XXX-a după Rusalii - ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 
133/1993, pag.2; 

104. „Chemarea de sus” – Duminica a XXXI-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, 
an IV, nr. 134/1993, pag.3; 

105. „Profeţii împlinite” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 135/1993, pag.3; 
106. „Taina Naşterii Domnului” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 136/1993, pag.3; 
107. „De anul nou” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 137/1993, pag.3; 
108. „Recunoştinţa” – Duminica a XXIX-a după Rusalii – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an 

IV, nr. 138/1993, pag.2; 
109. „Credinţa în Înviere” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an III, nr. 4/1997, pag.1–2; 
110. „Ziua cea Măreaţă” – Duminica Învierii Domnului – revista „Heliopolis”, Timişoara, an 

III, nr. 4/1997, pag.4; 
111. „Ziua cea Măreaţă” – Duminica Învierii Domnului – ziar „Tibiscus”, Uz-din, R. Serbia 

– Iugoslavia, an VIII, nr. 4/1997, pag.1; 
112. „Învierea şi Înălţarea” – ziar „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia,  an IX, nr. 

4/1998, pag.1; 
113. „Sfântul Arhidiacon Ştefan” – ziua a treia de Crăciun – revista „Heliopolis”, 

Timişoara, nr. 4/1999, pag.2; 
114. „Anul nou” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 1-3/2000,  pag.1; 
115. „Botezul Domnului” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 1-3/2000, pag.2; 
116. „Sfinţii Trei Ierarhi” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 1-3/2000, pag.2; 
117. „Întâmpinarea Domnului” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 1-3/2000, 

pag.2; 
118. „Buna – Vestire” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 1-3/2000, pag.3; 
119. „Sfinţii 40 de mucenici” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 1-3/2000, 

pag.3; 
120. „Sfântul martir Teodor Tiron” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 1-

3/2000, pag.3; 
121. „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 4-

6/2000, pag.1; 
122. „Înălţarea Domnului” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 4-6/2000, pag.1; 
123. „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 4-

6/2000, pag.2; 
124. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 4-

6/2000, pag.3; 
125. „Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 7-

9/2000, pag.1; 
126. „Schimbarea la faţă” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 7-9/2000, pag.1; 
127. „Adormirea Maicii Domnului” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 7-

9/2000, pag.2; 
128. „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an 

II, nr. 7-9/2000, pag.2; 
129. „Naşterea Maicii Domnului” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 7-9/2000, 

pag.2; 
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130. „Înălţarea Sfintei Cruci” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 7-9/2000, 
pag.2; 

131. „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de mir” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, 
Găeşti, an II, nr. 10-12/2000, pag.1; 

132. „Sfinţi Arhangheli Mihail şi Graviil” - Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 10-
12/2000, pag.2; 

133. “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” - Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, 
nr. 10-12/2000, pag.2; 

134. „Sfântul Ierarh Nicolae” - Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 10-12/2000, 
pag.2. 
 

II. ARTICOLE ŞI STUDII 
1. „O ctitorie a patriarhului Miron Cristea: Mânăstirea „Izvorul Miron” – Româneşti” – 

revista „Mitropolia Banatului”, Timişoara, nr. 4/1987, pag.76; 
2. „Psalmii şi legătura lor cu cultul divin ortodox” – revista „Biserica Ortodoxă 

Română”, Bucureşti, nr. 9-10/1987, pag.177; 
3. „Ce trebuie să ştie naşul la oficierea Tainei Botezului” – ziar „Telegraful Român”, 

Sibiu, an 136, nr. 5-6 şi 7-8/1988, pag.3; 
4. „100 de ani de la naşterea lui Alexe Mateevici” – revista „Mitropolia Olteniei”, 

Craiova, nr. 2/1998, pag.13; 
5. „140 de ani de la Revoluţia de la 1848” – revista „Glasul Bisericii”, Bucureşti, nr. 

3/1998, pag.145; 
6. „Iubirea şi credinţa, fundamente ale rugăciunii noastre, adresate lui Dumnezeu, 

pentru ajutorarea celor adormiţi” – revista „Mitropolia Olteniei”, Craiova, nr. 4/1998, pag.78; 
7. „Căderea în cadrul cultului divin” – revista „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, 

nr. 5-6/1998, pag.87; 
8. „Dragostea de Tată a lui Dumnezeu” – revista „Mitropolia Olteniei”, Craiova, nr. 

5/1989, pag.77; 
9. „Viaţa în Hristos” – Îndrumător Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureştilor pe anul 

1989, Bucureşti, pag.158; 
10.  „130 de ani de la Unirea Principatelor” – Îndrumător Bisericesc al Arhiepiscopiei 

Bucureştilor pe anul 1989, Bucureşti, pag.128; 
11.  „Viaţa şi trăirea preotului, factor determinant în activitatea pastorală” – revista 

„Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, nr. 11-12/1989, pag.68; 
12.  „Despre Sf. Împărtăşanie şi valoarea ei actuală” – revista „Mitropolia Olteniei”, 

Craiova, nr. 4-6/1990, pag.47; 
13.  „Unitatea dintre oameni prin cultul divin” – ziar „Renaşterea Bănăţeană”, Timişoara, 

nr. 155/1990, pag.3; 
14.  „Temeiul cultului lumânărilor şi a candelelor în Biserica noastră” – ziar „Renaşterea 

Bănăţeană”, Timişoara, nr. 165/1990, pag.3; 
15.  „Adevărul creştin” – ziar „Renaşterea Bănăţeană”, Timişoara, nr. 180/1990, pag.3; 
16.  „Monahismul, forma de trăire în conformitate cu poruncile şi sfaturile evanghelice” – 

revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an I, nr. 1/1990, pag.1; 
17.  „Despre păcat şi pocăinţă” – ziar “Renaşterea Bănăţeană”, Timişoara, nr. 210/1990, 

pag.3; 
18.  „30 de ani de la moartea Cuviosului Părintelui nostru Ioan cel Nou Hozevitul 

(Românul)” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an I, nr. 4/1990, pag.1; 
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19.  „Chipul lui Iisus în permanentă actualitate” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, 
an II, nr. 3-4/1991, pag.3; 

20.  „Apostolat în mijlocul credincioşilor” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an II, 
nr. 3-4/1991, pag.6; 

21.  „Păstor de suflete” – ziar „Redeşteptarea“, Lugoj, an II, nr. 17/1991, pag.5; 
22.  „Pericolul sectar” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an II, nr. 18/1991, pag.4; 
23.  „Ortodoxia, religia strămoşilor noştri” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an II, nr. 

19/1991, pag.2; 
24.  „Cele două împărăţii” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an II, nr. 21/1991, pag.4; 
25.  „Blândeţea” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an II, nr. 27/1991, pag.4; 
26.  „Sărbătorile, popasuri de fericire” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an II, nr. 28/1991, 

pag.3; 
27.  „Despre credinţă” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an II, nr. 9-10/1991, pag.7; 
28.  „Sfânta Taină a Spovedaniei” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an II, nr. 11-

12/1991, pag.8; 
29.  „Osanale de bucurie” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an II, nr. 32/1991, pag.4; 
30.  „Devieri de la învăţătura de credinţă ortodoxă ivite în Biserică. Conţinutul şi forma 

lor” – revista „Ortodoxia”, Bucureşti, nr. 3/1992, pag.212; 
31.  „Lumea sfinţilor” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an III, nr. 1-3/1992, pag.1–2; 
32.  „Iubirea aproapelui” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an III, nr. 1-3/1992, 

pag.1-2; 
33.  „Biruinţa binelui asupra răului” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an III, nr. 1-

3/1992, pag.8; 
34.  „Educaţia religioasă” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an III, nr. 4-6/1992, 

pag.7; 
35.  Urâţi şi prigorâţi de lume” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an III, nr. 4-6/1992, 

pag.12; 
36.  „Cuvântul lui Dumnezeu” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an III, nr. 7-9/1992, 

pag.1; 
37.  „Taina botezului, mijloc de mântuire” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an III, 

nr. 7-9/1992, pag.4; 
38.  „Forme de denaturare a conţinutului ritualului Bisericii Ortodoxe şi împlicaţile 

acestora în unitatea cultului” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an III, nr. 7-9/1992, 
pag.7; 

39.  „Trăirea preoţească” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an III, nr. 10-12/1992, 
pag.7; 

40.  „Spiritualitatea ortodoxă românească” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an III, 
nr. 10-12/1992, pag.10-12; 

41.  „Ideea renaşterii” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an III, nr. 67/1992, pag.2; 
42.  „Biruinţa spiritului asupra materiei” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an III, nr. 69/1992, 

pag.6; 
43.  „Planul dacic: Marea Unire de la 1 decembrie 1918” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, 

an III, nr. 81/1992, pag.1; 
44.  „Triumful vieţii asupra morţii” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 100/1993, 

pag.7; 
45.  „Taina Invierii Domnului” – ziar „Redeşteptarea“, Lugoj, an IV, nr. 100/1993, pag.10; 
46.  „Colinda la români” – ziar „Renaşterea Bănăţeană”, Timişoara, nr. 860/1992, pag.7; 
47.  „Păstrarea obiceiurilor de Crăciun” – ziar „Renaşterea Bănăţeană”, Timişoara, nr. 

860/1992, pag.7; 
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48.  „Despre Sfânta Împărtăşanie” – ziar „Renaşterea Bănăţeană”, Timişoara, nr. 
932/1992, pag.11; 

49.  „Predica zilelor noastre” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an IV, nr. 1-3/1993, 
pag.1; 

50.  „Evlavie şi credinţă” – revista “Viaţa Monahală”, Româneşti, an IV, nr. 1-3/1993, 
pag.6; 

51.  „Organizarea monahismului după legiuirile B.O.R. din 1948-1953” – revista „Viaţa 
Monahală”, Româneşti, an IV, nr. 4-6/1993, pag.2; 

52.  „Sfaturi pentru viitorii preoţi” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an IV, nr. 4-
6/1993, pag.3; 

53.  „Omul şi firea înconjurătoare” – revista „Teregova”, Teregova, an I, nr. 1-3/1993, 
pag.1; 

54.  „Îndemnuri pentru pace” – revista „Teregova”, Teregova, an I, nr. 4 – 6 /1993, pag.4; 
55.  „Am susţinut culorile ortodoxiei” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 107/1993, 

pag.11; 
56.  „Preoţii după sfintele canoane” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an IV, nr. 7-

9/1993, pag.3; 
57.  „Cinstirea sfinţilor“ – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an IV, nr. 7-9/1993, 

pag.6; 
58.  „Dreptul sub Justinian” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an IV, nr. 7-9/1993, 

pag.8; 
59.  „Naşterea Domnului” – revista „Viaţa Monahală”, Romăneşti, an IV, nr. 10-12/1993, 

pag.1; 
60.  „Gânduri istorice şi creştine despre pace” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, 

an IV, nr. 10-12/1993, pag.3; 
61.  „Sfânta Taină a Maslului” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an IV, nr. 10-

12/1993, pag.8; 
62.  „Creşterea religioasă a copiilor” – revista „Teregova”, Teregova, an I, nr. 7-9/1993, 

pag.3; 
63.  „Preoţi din zona Făgetului şi revoluţia de la 1848-1849” – revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an IV, nr. 10-12/1993, pag.12; 
64.  „Taina Pocăinţei” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an V, nr. 1-3/1994, pag.6-7; 
65.  „Despre calendar” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an V, nr. 1-3/1994, pag.9; 
66.  „Sensul ortodox al canonului în Taina Pocăinţei” – revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an V, nr. 1-3/1994, pag.10; 
67.  „Despre posturi şi ajunări” – revista „Teregova”, Teregova, an II, nr. 1-3/1994, pag.4; 
68.  „Faptele bune” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 139/1994, pag.3; 
69.  „Puterea  credinţei” – ziar  „Redeşteptarea”, Lugoj, an  V,  nr.  140/1994, pag.3; 
70.  „Vrednicie şi nevrednicie” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 142/1994, pag.3; 
71.  „Rugăciunile pentru cei morţi” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 143/1994, 

pag.3; 
72.  „Religia creştină şi arta” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 144/1994, pag.3; 
73.  „Sensul spiritual al crucii” – ziar „Redeşteptarea“, Lugoj, an V, nr. 145/1994, pag.3; 
74.  „Taina cununiei” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 146/1994, pag.5; 
75.  „Taina mirungerii”  –  ziar „Redeşteptarea”,  Lugoj, an V,  nr. 147/1994, pag.5; 
76.  „Caransebeşul – vechi centru episcopal românesc” – revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an V, nr. 4-6/1994, pag.3;  
77.  „530 de ani de atestare a satului Româneşti (1464-1994)” – revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an V, nr. 4-6/1994, pag.6; 
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78.  „Patriarhul Miron Cristea, veşnic viu în memoria ctitoriei sale de la Româneştii de 
Timiş” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an V, nr. 4-6/1994, pag.6; 

79.  „Mânăstirea „Izvorul Miron” Româneşti, vatră de cultură şi spiritualitate ortodoxă” – 
revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an V, nr. 4-6/1994, pag.7; 

80.  „Demisia din preoţie” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an V, nr. 4-6/1994, 
pag.7; 

81.  „Maica Domnului şi credicioşii” – ziar „Redeşteptarea“, Lugoj, an V, nr. 149/1994, 
pag.4; 

82.  „Ascultarea de Biserică” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 150/1994, pag.3; 
83.  „Preoţii Bisericii Creştine” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 151/1994, pag.3; 
84.  „Păcatul trufiei şi al neascultării” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 152/1994, 

pag.3; 
85.  „Praznicul   luminat” – ziar  „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 153/1994, pag.3; 
86.  „Unitatea de dragoste şi credinţă” – revista „Tempus”, Bucureşti, an III, nr. 1/1994, 

pag.3; 
87.  „Tinereţea  şi  viaţa” – ziar  „Redeşteptarea”,  Lugoj, an V, nr. 154/1994, pag.3; 
88.  „Omul nou” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 155/1994, pag.3; 
89.  „Slujba slujbelor” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 156/1994, pag.2; 
90.  „Despre icoane” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 157/1994, pag.3; 
91.  „Voia liberă” – ziar „Curcubeul Timocean”, Bor, R. Serbia – Iugoslavia, an I, nr. 

4/1994, pag.3; 
92.  „Nevoia de preoţi” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 158/1994, pag.2; 
93.  „Pace  şi  bunăvoire” – ziar  „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 159/1994, pag.3; 
94.  „Duhul Sfânt” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 160/1994, pag.3; 
95.  „Glasul celui care strigă în pustie” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 161/1994, 

pag.3; 
96.  „Căsătoriile mixte în trecut şi problematica actuală” – revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an V, nr. 7-9/1994, pag.5; 
97.  „Norme canonice privind căsătoria preoţilor” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, 

an V, nr. 7-9/1994, pag.5; 
98.  „Despre dreptate” – ziar „Curcubeul Timocean”, Bor, R. Serbia – Iugoslavia, an I, nr. 

5/1994, pag.5; 
99.  „Lucrările duhului sfânt” – ziar “„Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 162/1994, pag.3; 
100. „Libertatea adevărată” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 163/1994, pag.3; 
101. „Libertatea voinţei” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 164/1994, pag.3; 
102. „Iubire şi dreptate” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 165/1994, pag.3; 
103. „Opera de mântuire” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 166/1994, pag.3; 
104. „Ajutor de sus” – ziar “Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 167/1994, pag.3; 
105. „Trufia şi lăcomia” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 168/1994, pag.3; 
106. „Dreptatea socială” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 169/1994, pag.3; 
107. „Ierusalismul Vechiului sau Noului Testament” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, 

nr. 170/1994, pag.3; 
108. „Starea fericită” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 171/1994, pag.4; 
109. „Cauzele păcatului” – revista „Teregova”, Teregova, an II, nr. 4-6/1994, pag.4; 
110. „Nădejdea îndreptării şi izbăvirii de veci” – ziar “Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 

172/1994, pag.3; 
111. „Credinţa şi faptele” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 173/1994, pag.3; 
112. „Întoarcere şi îndreptare” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 174/1994, pag.3; 
113. „Însuşirile credinţei” – ziar „Redeşteptarea” Lugoj, an V, nr. 175/1994, pag.3; 
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114. „Despre necredinţă” – ziar “Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 176/1994, pag.3; 
115. Despre erezie, apostazie şi schismă” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 

178/1994, pag.3; 
116. „Despre rugăciune” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 179/1994, pag.3; 
117. „Însuşirile rugăciunii” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 181/1994, pag.3; 
118. „Iubirea preoţească” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an V, nr. 10-12/1994, 

pag.1; 
119. „Disciplina preotului în parohie, familie şi societate” – revista “Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an V, nr. 10-12/1994, pag.6-7; 
120. „Rugăciunea de cerere” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 182/1994, pag.3; 
121. „Rugăciunea Domnească” – ziar “Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 183/1994, pag.3; 
122. „Sacrificiul” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 184/1994, pag.3; 
123. „Serbarea Duminicii” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 185/1994, pag.3; 
124. „Despre  jurământ” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 186/1994, pag.4; 
125. „Despre vot” – ziar „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 187/1994, pag.4; 
126. „Sfânta Scriptură” – revista „Bucuria copiilor”, Panciova, R. Serbia – Iugoslavia, nr. 

9-10/1994, pag.7; 
127. „Datoria faţă de Biserică” – ziar „Curcubeul Timocean”, Bor, R. Serbia – Iugoslavia, 

an I, nr. 7/1994, pag.6; 
128. „Despre decalog” – ziar “Timpolis”, Timişoara, an V, nr. 211/1994,pag.3; 
129. „Împlinirea datoriilor” – ziar “Timpolis”, Timişoara, an V, nr. 212/1994, pag.3; 
130. „Raportul dintre diferite datorii” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an V, nr. 213/1994, 

pag.3; 
131. „Ortodoxia – religia strămoşilor noştrii” – revista „Tempus”, Bucureşti, an III, nr. 

2/1994, pag.3; 
132. „Taina Naşterii Domnului” – ziar „Tibiscus”, R. Serbia – Iugoslavia, an V, nr. 12/1994, 

pag.1; 
133. „Sărbătoarea iubirii” – ziar „Banatul“, Timişoara, an I, nr. 5/1994, pag.14; 
134. „Copilăria  lui  Iisus” – ziar  „Curcubeul  Timocean”,  Bor,  R. Serbia - Iugoslavia, an I, 

nr. 10/1994, pag.7; 
135. „Iisus Mântuitorul” – ziar „Curcubeul Timocean”, Bor, R. Serbia – Iugoslavia, an I, nr. 

10/1994, pag.7; 
136. „Patimile  şi  moartea lui Iisus”  – ziar  „Curcubeul  Timocean”,  Bor,   R.  Serbia – 

Iugoslavia, an I, nr. 10/1994, pag.7; 
137. „Întruparea, viaţa şi învăţătura lui Iisus” – ziar „Curcubeul Timocean”, Bor, R. Serbia 

– Iugoslavia, an I, nr. 10/1994, pag.7; 
138. „Armonia  şi   unitatea” – ziar  „Curcubeul Timocean”, Bor, R. Serbia – Iugoslavia, an 

I, nr. 10/1994, pag.8; 
139. „Cumpătare şi dragoste” – ziar „Curcubeul Timocean”, Bor, R. Serbia – Iugoslavia, 

an I, nr. 10/1994, pag.8; 
140. „Poruncile bisericeşti” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an V, nr. 214/1994, pag.3; 
141. „Libertatea voinţei după păcatul strămoşesc” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 

215/1994, pag.4; 
142. „Voinţa  şi  frica” – ziar  „Timpolis”,  Timişoara,  an VI, nr. 216/1994, pag.3; 
143. „Despre  neştiinţă” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 217/1994, pag.3; 
144. „De Anul Nou” – revista „Libertatea”, Panciova, R. Serbia – Iugoslavia, nr. 3/1995, 

pag.13; 
145. „Iubirea lui Dumnezeu faţă de om” – ziar „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, an 

VI, nr. 1/1995, pag.6; 



36 
 

146. „Despre conştiinţă” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 218/1995, pag.3; 
147. „Roadele iubirii lui Dumnezeu” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 219/1995, 

pag.3; 
148. „Cultul creştin religios” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 220/1995, pag.3; 
149. „Obligativitatea legilor omeneşti” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 221/1995, 

pag.3; 
150. „Eliberarea de sub obligativitatea legilor omeneşti” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an 

VI, nr. 222/1995, pag.3; 
151. „Educaţia spirituală” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 223/1995, pag.3; 
152. „Înţelesul rugăciunii” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 224/1995, pag.3; 
153. „Taina cununiei” – revista „Lumina”, Novi-Sad, R.Serbia – Iugoslavia, an II, nr. 

10/1995, pag.3; 
154. „Cultura adevărată” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 225/1995, pag.3; 
155. „Învăţătura lui Iisus pentru oameni” – revista „Teregova”, Teregova, an III, nr. 1-

3/1995, pag.3; 
156. „Pofta de mărire” – ziar „Margina”, Margina, nr. 1/1995, pag.5; 
157. „Întreita lucrare a Fiului lui Dumnezeu” – ziar „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – 

Iugoslavia, an VI, nr. 2/1995, pag.7; 
158. „Participarea mirenilor la alegerile clericilor” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, 

an VI, nr. 1-3/1995, pag.4; 
159. „Calendarul creştin“ – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an VI, nr. 1-3/1995, 

pag.5; 
160. „Literatura dreptului bisericesc în secolul al IX-lea” – revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an VI, nr. 1-3/1995, pag.8; 
161. „Întruparea şi Naşterea, cea după trup a Mântuitorului” – revista „Heliopolis”, 

Timişoara, an I, nr. 1/1995, pag.3; 
162. „Începătura mântuirii noastre” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 2/1995, 

pag.3; 
163. „Dragostea dintre oameni” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 3/1995, pag.3; 
164. „Praznicul desăvârşirii noastre” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 4/1995, 

pag.3; 
165. „Cui foloseşte ?” – ziar „Mişcarea”, Bucureşti, an IV, nr. 4/1995, pag.7; 
166. „O stare adevărată” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 227/1995, pag.3; 
167. „Învierea Domnului” – ziar „Margina”, Margina, an I, nr. 2/1995, pag.1; 
168. „Despre Unul Dumnezeu” – revista „Bucuria Copiilor”, Panciova, R. Serbia – 

Iugoslavia, nr. 1-2/1995, pag.17; 
169. „Mesaje creştine” – revista „Bucuria Copiilor”, Panciova, R. Serbia – Iugoslavia, nr. 

1-2/1995, pag.17; 
170. „Viaţa de dincolo” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an  VI, nr. 228/1995, pag.3; 
171. „Învăţătura sănătoasă” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 229/1995, pag.3; 
172. „Stările conştiinţei” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 230/1995, pag.3; 
173. „Fericirile evanghelice” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 231/1995, pag.3; 
174. „Smerenia” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 232/1995, pag.3; 
175. „Praznicul desăvârşirii noastre” – ziar „Tibiscus” Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, an VI, 

nr. 4/1995, pag.1; 
176. „Duminica Floriilor” – ziar „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, an VI, nr. 4/1995, 

pag.8; 
177. „Despre avere” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 234/1995, pag.3; 
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178. „Despre însuşirile poporului român” – revista „Tempus”, Bucureşti, an IV, nr. 1/1995, 
pag.3; 

179. „Religia în viaţa omenirii” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 5/1995, pag.3; 
180. „O armă împotriva ispitelor” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 236/1995, pag.3; 
181. „Dreapta  credinţă” – ziar  „Timpolis”,  Timişoara, an VI, nr. 236/1995,  pag.3; 
182. „Taina Învierii Domnului” – revista „Bucuria Copiilor”, Panciova, R. Serbia – 

Iugoslavia, nr. 3-4/1995, pag.10; 
183. „Teologia Dogmatică” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 6-8/1995, pag.3; 
184. „Mărturisirea lui Dumnezeu şi a lui Iisus Hristos” – revista „Heliopolis”, Timişoara, 

an I, nr. 6-8/1995, pag.3; 
185. „Gândul le viaţa veşnică” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 6-8/1995, pag.3; 
186. „Mântuirea sufletului” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 237/1995, pag.3; 
187. „Respectul aproapelui” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 238/1995, pag.3; 
188. „Dragostea faţă de aproapele nostru” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 

239/1995, pag.3; 
189. „Sfintele taine” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 240/1995, pag.3; 
190. „Botezul şi Mirungerea” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 241/1995, pag.3; 
191. „Condiţii canonice pentru candidatul la preoţie” – revista „Heliopolis”, Timişoara, 

(supliment) pe iunie 1995, pag.2; 
192. „Sfânta Împărtăşanie” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 243/1995, pag.3; 
193. „Calendarul creştin” – ziar „Tibiscus, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, an VI, nr. 6-

7/1995, pag.7; 
194. „Păcatul” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 245/1995, pag.3; 
195. „Preoţii Bisericii Creştine” – revista „ Tempus”, Bucureşti, an IV, nr. 2/1995, pag.2; 
196. „Lucrarea Duhului Sfânt” – ziar “Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 246/1995, pag.3; 
197. Elementele faptelor omeneşti” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 247/1995, 

pag.3; 
198. „Reguli de decizie ale scopului nostru pentru mobilizarea faptelor” – ziar „Timpolis”, 

Timişoara, an VI, nr. 248/1995, pag.3; 
199. „Iisus Hristos, ca arhiereu, prooroc şi împărat” – ziar „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – 

Iugoslavia, an VI, nr. 8/1995, pag.6; 
200. „Sfânta Cruce” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 249/1995, pag.6; 
201. „Despre merit şi vină” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 250/1995, pag.6; 
202. „Hula împotriva lui Dumnezeu” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 251/1995, 

pag.6; 
203. „Începuturile educaţiei copiilor” – ziar „Zorile Bucovinei”, Cernăuţi – Ucraina, nr. 60 

(12519)/30 august 1995, pag.2; 
204. „Învăţătura principiilor creştine” – ziar „Zorile Bucovinei”, Cernăuţi – Ucraina, nr. 62 

(12521)/6 septembrie 1995, pag.2; 
205. „Anii copilăriei şi supunerea” – ziar „Zorile Bucovinei”, Cernăuţi – Ucraina, nr. 64 

(12523)/13 septembrie 1995, pag.2; 
206. „Nevoia şi dragostea adevărului” – ziar „Zorile Bucovinei”, Cernăuţi – Ucraina, nr. 66 

(12525)/20 septembrie 1995, pag.2; 
207. „Esenţa sexualităţii” – ziar „Zorile Bucovinei”, Cernăuţi – Ucraina, nr. 68 (12527)/27 

septembrie 1995, pag.2; 
208. „Lupta greşelii” – ziar „Zorile Bucovinei”, Cernăuţi – Ucraina, nr. 70 (12529)/4 

octombrie 1995, pag.2; 
209. „Dezrădăcinarea, defectului fundamental” – ziar „Zorile Bucovinei”, Cernăuţi – 

Ucraina, nr. 72 (12531)/11 octombrie 1995, pag.2; 
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210. „Iubirea de argint” – ziar „Zorile Bucovinei”, Cernăuţi – Ucraina, nr. 74 (12529)/18 
octombrie 1995, pag.2; 

211. „Patima invidiei” – ziar „Zorile Bucovinei”, Cernăuţi – Ucraina, nr. 76 (12535)/25 
octombrie 1995, pag.2; 

212. „Drumul spre Iisus Hristos, Mântuitorul” – ziar „Zorile Bucovinei”, Cernăuţi – 
Ucraina, nr. 78 (12537)/1 noiembrie 1995, pag.2; 

213. „Pravila lui Coresi” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an VI, nr. 10-12/1995, 
pag.3; 

214. „Sfânta Taină a Cununiei” – revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an VI, nr. 10-
12/1995, pag.10; 

215. „Organizarea Bisericii după principii canonice în opera lui Petru Maior” – revista 
„Viaţa Monahală”, Româneşti, an VI, nr. 10-12/1995, pag.12; 

216. „Războiul dintre noi” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 252/1995, pag.6; 
217. „Întreita lucrare a Fiului lui Dumnezeu” – revista „Heliopolis”, an I, nr. 9/1995, pag.3; 
218. „Cuvântul lui Dumnezeu” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 9/1995, pag.3; 
219. „Mărturisirea” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 253/1995, pag.6; 
220. „Despre sacrilegiu” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 254/1995, pag.6; 
221. „Ştiinţa  şi  religia” .- ziar  „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 255/1995, pag.6; 
222. „Taina cea mare a vieţii omeneşti” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 10/1995, 

pag.3; 
223. „Moştenirea şi felurile moştenirii” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 10/1995, 

pag.6; 
224. „Despre înjurături şi blesteme” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 256/1995, 

pag.6; 
225. „Simonia” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an V, nr. 257/1995, pag.6; 
226. „Superstiţia” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 258/1995, pag.6; 
227. „Respectul de sine” – ziar „Timpolis”, Timişoara, an VI, nr. 259/1995, pag.6; 
228. „Biserica cu sau fără laici” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 11/1995, pag.3; 
229. „Despre înfiere, în general şi noţiunea de înfiere (II)” – revista „Heliopolis”, 

Timişoara, an I, nr. 11/1995, pag.12; 
230. „Să fie pace pe pământ” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 12/1995, pag.3; 
231. „Despre înfiere în general şi noţiunea de înfiere (III)” – revista „Heliopolis”, 

Timişoara, an I, nr. 12/1995, pag.9; 
232. „Arătarea Domnului” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 1/1996, pag.3; 
233. „Biserica, moştenire artistică şi religioasă, lăcaş divin cu funcţie văzută şi nevăzută” 

– revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 1/1996, pag.8; 
234. „Aspecte urmărite de judecata bisericească (I)” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an 

II, nr. 1/1996, pag.9; 
235. „Ziua Întâmpinării Domnului” – revista „Mihail Eminescu”, Sydney – Australia, 

februarie 1996, pag.6; 
236. „Ziua Întâmpinării Domnului” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 2/1996, 

pag.9; 
237. „Dumnezeu a creat cerul, pământul şi lumea” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, 

nr. 2/1996, pag.4; 
238. „Părinţii noştrii, Adam şi Eva” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 2/1996, 

pag.4; 
239. „Începuturile ocrotirii monumentelor istorice în ţara noastră” – revista „Heliopolis”, 

Timişoara, an II, nr. 2/1996, pag.7; 
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240. „Potopul şi corabia lui Noe, Cei doi fii Cain şi Abel” – revista „Heliopolis”, Timişoara, 
an II, nr. 3/1996, pag.3; 

241. „Începuturile Mântuirii” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 3/1996, pag.3; 
242. „Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale (II)” – revista „Heliopolis”, 

Timişoara, an II, nr. 3/1996, pag.8; 
243. „Deschiderea succesiunii (III)” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 3/1996, 

pag.8; 
244. „Bogăţia şi sărăcia” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 3/1996, pag.3; 
245. „Învierea. Povestirea străjerilor. Iisus apare Mariei Magdalena” – revista „Heliopolis”, 

Timişoara, an II, nr. 4/1996, pag.8; 
246. „Capacitatea succesorală (IV)” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 4/1996, 

pag.13; 
247. „Educaţie religioasă” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an I, nr. 1-2/1996, pag.4; 
248. „Cina  Domnului” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 5/1996, pag.3; 
249. „Iisus se arată ucenicilor. Necredinţa lui Toma. Înălţarea lui Iisus la cer” – revista 

„Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 5/1996, pag.3; 
250. „Relaţia dintre preotul ortodox de penitenciar şi reprezentanţii diferitelor culte” – 

revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an I, nr. 3-5/1996, pag.9-10; 
251. „Categoria persoanelor care n-au capacitatea succesorală. (V)” – revista 

„Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 5/1996, pag.8; 
252. „Nedemnitatea (VI)” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 6-8/1996, pag.2; 
253. „Un început de drum nou” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 6-8/1996, pag.3; 
254. „Rusaliile. Petru şi Ioan înaintea Sinedriului” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, 

nr. 6-8/1996, pag.3; 
255. „Constantin cel Mare şi creştinismul” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 

9/1996, pag.9; 
256. „Preotul şi cadrele militare din penitenciar” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, 

an I, nr. 6-8/1996, pag.12-13; 
257. „Raportul dintre Biserică şi Stat (I)” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 

10/1996, pag.3; 
258. „Raportul dintre Biserică şi Stat (II)” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 

11/1996, pag.3; 
259. „Profesiunea de a fi om” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 11/1996, pag.2; 
260. „Vestea cea bună a Naşterii lui Iisus. Maria şi Elisabeta” – revista „Heliopolis”, 

Timişoara, an II, nr. 12/1996, pag.3; 
261. „Misiunea preotului în penitenciar” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an I, nr. 9-

10/1996, pag.3; 
262. „Naşterea şi copilăria lui Iisus” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 13/1996, 

pag.3; 
263. „Copilul şi afectivitatea” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an II, nr. 1-3/1996, 

pag.6-8; 
264. „Buna dispoziţie a preotului de penitenciar către rugăciune” – revista „Lumină şi 

speranţă”, Găeşti, an II, nr. 1-3/1997, pag.10; 
265. „Împlinirea datoriilor ce-I revin unui slujitor al altarului” – revista „Heliopolis”, 

Timişoara, an III, nr. 1-3/1997, pag.3; 
266. „Prin Ţara Sfântă” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an III, nr. 4/1997, pag.5; 
267. „Reintegrarea şi reeducarea socială a minorilor” – revista „Lumină şi speranţă”, 

Găeşti, an. II, nr. 4-6/1997, pag.4; 
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268. „Afectivitatea şi dezvoltarea ei la copilul mic” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, 
an II, nr. 4-6/1997, pag.12-13; 

269. „Diplomaţi români din secolul al XVII-lea, Mitropolitul Ghenadie II al Transilvaniei” – 
revista „Dacoromânia”, nr. 1/1997, pag.14; 

270. „Dezvoltarea afectivităţii în prima copilărie (1-3 ani)” – revista „Lumină şi speranţă”, 
Găeşti, an II, nr. 7-9/1997, pag.8-10; 

271. „Structura organizatorică a parohiei” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an II, nr. 
10-12/1997, pag.6; 

272. „Rolul educatorului puericultor în dezvoltarea afectivităţii copilului” – revista 
“Lumină şi speranţă”, Găeşti, an II, nr. 10-12/1997, pag.20; 

273. „Nevoia de adevăr” – „Revista de versuri şi proză a Societăţii Scriitorilor Români”, 
Bucureşti, nr. 1/1997, pag.2; 

274. „Diplomaţi români din secolul al XVII-lea (II), Mitropolitul Vaarlam al Moldovei” – 
revista „Dacoromânia”, nr. 3/1997, pag.15; 

275. „Consideraţii istorice cu privire la ocrotirea socială a copilului” – revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, an III, nr. 1-3/1998, pag.5-6; 

276. „Importanţa succesiunii apostolice la eterodocşi” – revista „Lumină şi speranţă”, 
Găeşti, an III, nr. 1-3/1998, pag.11-13; 

277. „Normele canonice, specificul lor şi motivaţia folosirii lor de către Biserică” – revista 
„Heliopolis”, Timişoara, an IV, nr. 1-3/1998, pag.3; 

278. „Din mormânt viaţă” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an III, nr. 4-6/1998, pag.3-
4; 

279. „Paştile cele mari” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an IV, nr. 4-6/1998, pag.3; 
280. „Instituţionalizarea în contextul juridic internaţional” – revista „Lumină şi speranţă”, 

Găeşti, an III, nr. 4-6/1998, pag.13-14; 
281. „Roadele iubirii de Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, 

nr. 324/1998, pag.4; 
282. „Creştinismul este o religie a păcii şi a dreptăţii faţă de om” – ziar „Realitatea 

Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 324/1998, pag.5; 
283. „Sensul spiritual al crucii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

325/1998, pag.4; 
284. Iisus Hristos ca arhiereu, prooroc şi împărat” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 

Târgovişte, an II, nr. 326/1998, pag.4; 
285. „Sărbătorile, popasuri de fericire” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, 

nr. 327/1998, pag.4; 
286. „Slujba slujbelor” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 328/1998, 

pag.4; 
287. „Serbarea Duminicii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

329/1998, pag.4; 
288. „Sacrificiul” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 330/1998, pag.4; 
289. „Cultul creştin religios” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

331/1998, pag.3; 
290. „Despre Post” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 332/1998, 

pag.5; 
291. „Însuşirile credinţei” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 333/1998, 

pag.5; 
292. „Despre necredinţă” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 334/1998, 

pag.5; 
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293. „Despre erezie, apostazie şi schismă” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, 
an II, nr. 335/1998, pag.5; 

294. „Întoarcere şi îndreptare” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
336/1998, pag.5; 

295. „Cele două împărăţii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
337/1998, pag.5; 

296. „Blândeţea” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 339/1998, pag.5; 
297. „Biruinţa binelui asupra răului” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, 

nr. 340/1998, pag.5; 
298. „Ideea renaşterii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 342/1998, 

pag.5; 
299. „Biruinţa spiritului asupra materiei” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 

II, nr. 343/1998, pag.5; 
300. „Triumful vieţii asupra morţii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

344/1998, pag.5; 
301. „Faptele bune” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 345/1998, 

pag.5; 
302. „Omul şi firea înconjurătoare” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

346/1998, pag.5; 
303. „Lumea sfinţilor” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 347/1998, 

pag.5; 
304. „Faptele bune” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 348/1998, 

pag.5; 
305. „Cinstirea sfinţilor” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 349/1998, 

pag.5; 
306. „Înalt Prea Sfinţia Sa, Dr. Vasile Costin, Arhiepiscopul Târgoviştei, la 60  de ani de 

viaţă” – ziar „ Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 350/1998, pag.5; 
307. „Recunoştinţa” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 350/1998, 

pag.5; 
308. „Puterea credinţei” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 351/1998, 

pag.5; 
309. „Vrednicie şi nevrednicie” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

352/1998, pag.5; 
310. „Voia liberă” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 353/1998, pag.5; 
311. „Despre rugăciune” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 354/1998, 

pag.5; 
312. „Rugăciunea Domnească” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

355/1998, pag.5; 
313. Rugăciunea de cerere” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

356/1998, pag.5; 
314. „Însuşirile rugăciunii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

357/1998, pag.5; 
315. „Înţelesul rugăciunii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

358/1998, pag.3; 
316. „Rugăciunea pentru cei morţi” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

359/1998, pag.3; 
317. „Sfântă Proscomidie, Icoana Betleemului” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 

Târgovişte, an II, nr. 360/1998, pag.5; 
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318. „Ştiinţa şi religia” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 361/1998, 
pag.5; 

319. „Religia creştină şi arta” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
361/1998, pag.5; 

320. „Inteligenţa” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 362/1998, pag.5; 
321. „Păcatul” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 363/1998, pag.5; 
322. „Despre înjurături şi blestemuri” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, 

nr. 364/1998, pag.5; 
323. „Superstiţia” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 365/1998, pag.5; 
324. „Iubirea de sine şi egoismul” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

366/1998, pag.5; 
325. „Păcatul trufiei şi neascultării” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

367/1998, pag.5; 
326. „Evlavie şi credinţă” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 370/1998, 

pag.5; 
327. „Iubire şi dreptate” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 371/1998, 

pag.5; 
328. „Recreerea şi plăcerile” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

372/1998, pag.5; 
329. „Despre avere” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 373/1998, 

pag.5; 
330. „Sinuciderea” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 375/1998, 

pag.5; 
331. „Despre sacrilegiu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 376/1998, 

pag.5; 
332. „Elementele faptelor omeneşti” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, 

nr. 378/1998, pag.5; 
333. „Reguli de decizie ale scopului pentru moralitatea faptelor” – ziar „Realitatea 

Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 379/1998, pag.5; 
334. „Eliberarea de sub obligativitatea legilor omeneşti” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 

Târgovişte, an II, nr. 380/1998, pag.5; 
335. „Despre dreptate” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 381/1998, 

pag.8; 
336. „Setea după dreptate” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

382/1998, pag.5; 
337. „Despre vot şi despre jurământ” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, 

nr. 383/1998, pag.5; 
338. „Împlinirea datoriilor şi raportul dintre diferite datorii” – ziar „Realitatea 

Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 384/1998, pag.5; 
339. „Ascultarea de Biserică” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

385/1998, pag.5; 
340. „Obligativitatea legilor omeneşti” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, 

nr. 386/1998, pag.5; 
341. „Războiul dintre noi” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

387/1998, pag.5; 
342. „Libertatea adevărată” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

388/1998, pag.5; 
343. „Libertatea voinţei” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 389/1998, 

pag.5; 
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344. „Libertatea voinţei după păcatul strămoşesc” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an II, nr. 390/1998, pag.5; 

345. „Violenţa şi frica” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 391/1998, 
pag.8; 

346. „Despre neştiinţă” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 392/1998, 
pag.5; 

347. „Despre conştiinţă” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 393/1998, 
pag.5; 

348. „Despre merit şi vină” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
394/1998, pag.5; 

349. „Întreita lucrare a Fiului lui Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, 
an II, nr. 395/1998, pag.5; 

350. „Omul nou” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 396/1998, pag.5; 
351. „Pace şi bunăvoire” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 397/1998, 

pag.5; 
352. „Ajutor de sus” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 398/1998, 

pag.5; 
353. „Începătura mântuirii noastre” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

399/1998, pag.5; 
354. „Opera de mântuire” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 400/1998, 

pag.5; 
355. „Respectul de sine” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 401/1998, 

pag.5; 
356. „O armă împotriva ispitelor” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

402/1998, pag.5; 
357. „Mântuirea sufletului” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

403/1998, pag.10; 
358. „Dragostea faţă de aproapele” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

404/1998, pag.10; 
359. „Botezul şi mirungerea” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

405/1998, pag.5; 
360. „Sfânta Împărtăşanie” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

406/1998, pag.5; 
361. „Mărturisirea” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 407/1998, 

pag.5; 
362. „Creşterea responsabilităţii deţinuţilor prin educaţia moral-religioasă” – ziar 

„Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 407/1998, pag.4; 
363. „Taina Cununiei” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 408/1998, 

pag.5; 
364. „Pericolul sectar” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 409/1998, 

pag.5; 
365. „Despre posturi şi ajunări” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

410/1998, pag.5; 
366. „Ortodoxia, religia strămoşilor noştrii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, 

an II, nr. 411/1998, pag.5; 
367. „Curăţirea firii de păcat” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

412/1998, pag.5; 
368. „Praznicul desăvârşirii noastre” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, 

nr. 413/1998, pag.5; 
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369. „Maica Domnului şi credincioşii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, 
nr. 414/1998, pag.10; 

370. „Simonia” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 415/1998, pag.10; 
371. „Smerenia” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 416/1998, pag.10; 
372. „Fericirile evanghelice” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

417/1998, pag.10; 
373. „Învăţătura sănătoasă” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

418/1998, pag.5; 
374. „Cultura adevărată” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 419/1998, 

pag.5; 
375. „Starea de relativă fericire” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

421/1998, pag.10; 
376. „Tinerii din vremea noastră” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

422/1998, pag.10; 
377. „Dragostea pentru oameni” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

423/1998, pag.10; 
378. „Starea fericită” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 425/1998, 

pag.5; 
379. „Educaţia spirituală” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

427/1998, pag.10; 
380. „Viaţa de dincolo” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 428/1998, 

pag.10; 
381. „Nădejdea îndreptării şi izbâvirii de veci” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 

Târgovişte, an II, nr. 429/1998, pag.10; 
382. „Despre diavol şi lucrarea lui” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

430/1998, pag.5; 
383. „Pace şi bunăvoire” – revista „Libertatea”, Panciova, R. Serbia – Iugoslavia, nr. 

41/1998, pag.4; 
384. „Ochiul trupesc şi ochiul sufletesc” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 

II, nr. 431/1998, pag.4; 
385. „Taina Învierii Domnului” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

432/1998, pag.5; 
386. „Delincvenţa juvenilă (I)” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

432/1998, pag.4; 
387. „Delincvenţa juvenilă (II)” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

434/1998, pag.10; 
388. „Delincvenţa juvenilă (III)” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

435/1998, pag.4; 
389. „Arhiereul cel veşnic” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 

437/1998, pag.4; 
390. „Mărirea lumească şi cea dumnezeiască” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 

Târgovişte, an II, nr. 438/1998, pag.10; 
391. „Necesitatea mărturisirii păcatelor” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 

II, nr. 439/1998, pag.10; 
392. „Nădejdea creştină” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 440/1998, 

pag.10; 
393. Hristos şi pacea” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 441/1998, 

pag.4; 
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394. „Fericirile evanghelice” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
443/1998, pag.5; 

395. „Purtarea de grijă a lui Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
II, nr. 444/1998, pag.5; 

396. „Păcatul omuciderii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
445/1998, pag.5; 

397. „Iertarea şi împăcarea cu aproapele” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, 
an II, nr. 447/1998, pag.5; 

398. „Iubirea lui Dumnezeu către lume” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
II, nr. 448/1998, pag.5; 

399. „Închinare în duh şi adevăr” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
449/1998, pag.5; 

400. „Iubire, suferinţă şi jertfă” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
450/1998, pag.5; 

401. „Hristos şi tinerii“– ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 451/1998, 
pag.5; 

402. „Încrederea în Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
452/1998, pag.5; 

403. „Ajutorarea săracilor” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
452/1998, pag.5; 

404. „Sfaturi evanghelice” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
453/1998, pag.5; 

405. „Problema fericirii omeneşti” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
454/1998, pag.4; 

406. „Psihologia delincvenţei juvenile” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, 
nr. 455/1998, pag.5; 

407. „Între adevăr şi minciună” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
455/1998, pag.5; 

408. „Moarte şi înviere” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 456/1998, 
pag.5; 

409. „Hristos şi tinerii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 458/1998, 
pag.5; 

410. „Graiul crucii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 459/1998, 
pag.5; 

411. „Orientări sociologice în etiologia delincvenţei juvenile” – ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 459/1998, pag.4; 

412. „Păcatul mândriei” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 461/1998, 
pag.5; 

413. „Rolul socializării în geneza şi modelarea personalităţii (I)” – ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 463/1998, pag.4; 

414. „Despre iubire” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 463/1998, 
pag.5; 

415. „Rolul socializării în geneza şi modelarea personalităţii (II)” – ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 464/1998, pag.4; 

416. „Principiile bogăţiei” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
465/1998, pag.5; 

417. „Cuvântul lui Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
466/1998, pag.5; 
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418. „Neputinţa omenească” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
467/1998, pag.5; 

419. „Cercetarea Bisericii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
471/1998, pag.5; 

420. „Omul în Hristos” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 473/1998, 
pag.5; 

421. „Omul cel nou” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 475/1998, 
pag.5; 

422. „Jertfa laudei” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 476/1998, 
pag.5; 

423. „Slujirea după voia lui Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
II, nr. 477/1998, pag.5; 

424. „Hrana materială şi hrana spirituală” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, 
an II, nr. 478/1998, pag.5; 

425. „Vorbirea cu Dumnezeu prin rugăciune” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an II, nr. 479/1998, pag.5; 

426. „Legea rugăciunii mântuitoare” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, 
nr. 480/1998, pag.5; 

427. „Credinţa în înviere” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 481/1998, 
pag.5; 

428. „Crucea Domnului, crucea noastră” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
II, nr. 482/1998, pag.4; 

429. „Slăbiciunea morală” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 
483/1998, pag.5; 

430. „Ziua crucii” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an IV, nr. 3/1998, pag.3; 
431. „Sacrificiul de sine spre binele umanităţii în proza lui Roger Martin du Gard” – revista 

„Heliopolis”, Timişoara, an IV, nr. 3/1998, pag.9; 
432. „Atmosfera de primăvară” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an IV, nr. 3/1998, pag.9; 
433. „Credinţa – legătura omului cu Dumnezeu” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an IV, 

nr. 4/1998, pag.5; 
434. „Biserica „Sfântul Ioan Gură de Aur” de la Centrul de Reeducare Găeşti, jud. 

Dâmboviţa, la un an de la sfinţire” – revista „Lumină şi speranţă” Găeşti, an III, nr. 7-12/1998, 
pag.28; 

435. „Chestionar privind conţinutul şi evoluţia vieţii religioase la persoanele aflate în  
detenţie (private de libertate)” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an. III, nr. 7-12/1998, 
pag.32; 

436. „Un ghid pentru preoţii, păstori de suflete” – revista „Lumină şi suflet”, Găeşti, an III, 
nr. 7-12/1998, pag.35; 

437. „Chestionar privind cunoaşterea celor aflaţi în detenţie” – revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, an III, nr. 7-12/1998, pag.36; 

438. „Sfârşitul unei poveşti” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an III, nr. 7-12/1998, 
pag.37; 

439. „Reguli cu privire la ajutorul ce trebuie acordat minorilor internaţi într-un centru de 
reeducare“ – revista  „Lumină şi Speranţă”,  Găeşti, an III;  nr. 7-12/1998, pag.39; 

440. „Transpunerea modernă a mitului faustic „Doctor Faust” de Thomas Mann” – revista 
„Lumină şi speranţă”, Găeşti, an III, nr. 7-12/1998, pag.39; 

441. Convenţia europeană a drepturilor omului, articolul 6, paragraful 1” – revista 
„Lumină şi speranţă”, Găeşti, an III, nr. 7-12/1998, pag.7; 
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442. „Viaţa cu Hristos” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 488/1999, 
pag.5; 

443. Rugăciunea desăvârşită” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
489/1999, pag.5; 

444. „Rugăciunea, faptă plăcută înaintea lui Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 490/1999, pag.5; 

445. „Rugăciunea şi felurile ei” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
491/1999, pag.5; 

446. „Cum trebuie să ne rugăm” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
492/1999, pag.5; 

447. „Adevărul creştin” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 493/1999, 
pag.5; 

448. „Semnificaţia istorică a unei datini” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
III, nr. 494/1999, pag.5; 

449. „Sfânta Tradiţie” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 495/1999, 
pag.5; 

450. „Credinţa, bogăţie a sufletului” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, 
nr. 495/1999, pag.5; 

451. „Minunile, mijloc de întărire în credinţă” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 496/1999, pag.5; 

452. „Iubirea creştină” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 497/1999, 
pag.5; 

453. „Milostenia, sentiment de milă” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, 
nr. 499/1999, pag.5; 

454. „Adevăratul preot al sufletului omenesc” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 500/1999, pag.5; 

455. „Dezlipirea sufletului de cele trecătoare” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 501/1999, pag.5; 

456. „Caracterul şi sinceritatea omului” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
III, nr. 502/1999, pag.5; 

457. „Luminătorii trupului” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
503/1999, pag.5; 

458. „Faptele bune” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 504/1999, 
pag.5; 

459. „Faptele bune sunt o binecuvântare de la Dumnezeu” – ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 505/1999, pag.5; 

460. „Faptele îndurării trupeşti şi sufleteşti” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, 
an III, nr. 507/1999, pag.5; 

461. „Aspecte generale privind recidiva (I)” – revista „Lumină şi Speranţă”, Găeşti, an IV, 
nr. 1-3/1999, pag.7; 

462. „Rolul educaţiei religioase în formarea şi dezvoltarea trăsăturilor de caracter ale 
elevilor. Educaţia religioasă în învăţământul special” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, 
an IV, nr. 1-3/1999, pag.26; 

463. „Idei creştine” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an IV, nr. 1-3/1999, pag.29; 
464. „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an V, nr. 

1/1999, pag.3; 
465. „Pasiunea de a crea” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an V, nr. 1/1999, pag.5; 
466. „Niciodată să nu deznădăjduim” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, 

nr. 508/1999, pag.5; 



48 
 

467. „Darul vorbirii şi frumuseţea lui” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, 
nr. 509/1999, pag.5; 

468. „Să nu grăim vorbe deşarte” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
510/1999, pag.6; 

469. „Roadele înfrânării limbii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
511/1999, pag.6; 

470. „Postul trupesc şi postul sufletesc” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
III, nr. 512/1999, pag.6; 

471. „Postul şi pocăinţa” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 513/1999, 
pag.6; 

472. „Gânduri de postul mare” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
514/1999, pag.6; 

473. „Pocăinţa, împăcarea noastră cu Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 515/1999, pag.6; 

474. „Despre păcat şi pocăinţa” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
516/1999, pag.6; 

475. „Ispita, nesiguranţa vieţii noastre” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
III, nr. 517/1999, pag.6; 

476. „Mândria şi smerenia” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
518/1999, pag.6; 

477. „Păcatul mândriei şi virtutea smereniei” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 519/1999, pag.6; 

478. „Patima bogăţiei” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 520/1999, 
pag.6; 

479. „Răsplata fărădelegii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
521/1999, pag.6; 

480. „Împărăţia lui Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
522/1999, pag.6; 

481. „Biserica, vistierie în care se păstrează neschimbată învăţătura Mântuitorului” – ziar 
„Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 523/1999, pag.6; 

482. „Bunătatea lui Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
524/1999, pag.6; 

483. „Biserica este casa Domnului” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, 
nr. 525/1999, pag.6; 

484. „Duhul Sfânt şi lucrările lui” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
526/1999, pag.6; 

485. „Dragostea de Tată a lui Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, 
an III, nr. 528/1999, pag.6; 

486. „Maica Domnului, mijlocitoare pentru noi” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 530/1999, pag.6; 

487. „Nemărginita dragoste a lui Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 531/1999, pag.6; 

488. „Mijlocitorii noştri” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 532/1999, 
pag.6; 

489. „Cinstirea sfinţilor” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 537/1999, 
pag.6; 

490. “Sfinţii cei bineplăcuţi lui Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, 
an III, nr. 538/1999, pag.6; 
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491. „Posturile rânduite de Biserică” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, 
nr. 546/1999, pag.6; 

492. „Sfinţii Bisericii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 548/1999, 
pag.6; 

493. „Datoriile creştinului” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
552/1999, pag.6; 

494. „Cinstirea sfintelor icoane” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
555/1999, pag.6; 

495. „Taina Sfântului Botez” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
556/1999, pag.6; 

496. „Taina Mirungerii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 558/1999, 
pag.6; 

497. „Sfânta Taină a Cuminicăturii“ – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, 
nr. 560/1999, pag.6; 

498. „Sfânta Taină a Cununiei” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
561/1999, pag.6; 

499. „Sfânta Taină a Maslului”– ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
III,nr.562/1999, pag.6; 

500. „Sfânta şi Marea Zi Luni” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte,an 
III,nr.563/1999, pag.6; 

501. „Sfânta şi Marea Zi Marţi” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte,an 
III,nr.564/1999, pag.6; 

502. „Sfânta şi Marea Zi Miercuri” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
565/1999, pag.6; 

503. „Sfânta şi Mare Zi Joi” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
566/1999, pag.6; 

504. „Omul bogat şi săracul Lazăr” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, 
nr. 568/1999, pag.6; 

505. „Biserica de astăzi” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 569/1999, 
pag.6; 

506. „Iadul, pedeapsa celor răi” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
572/1999, pag.6; 

507. „Aleşii lui Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
573/1999, pag.6; 

508. „Femeia caracterizată prin iubire” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
III, nr. 575/1999, pag.6; 

509. „Datoriile părinţilor faţă de copii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, 
nr. 577/1999, pag.6; 

510. „Credinţa noastră şi un singur Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 578/1999, pag.6; 

511. „Păcatul strămoşesc” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
579/1999, pag.6; 

512. „Taina credinţei” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 580/1999, 
pag.6; 

513. „Trecut şi prezent” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 583/1999, 
pag.6; 

514. „Patimă şi pătimire” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 584/1999, 
pag.6; 
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515. „Marea Bucurie” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 585/1999, 
pag.7; 

516. „Vătămarea numelui lui Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
III, nr. 586/1999, pag.6; 

517. „Cea de-a şaptea zi a săptămânii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
III, nr. 587/1999, pag.6; 

518. „Păcatul destinului” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 589/1999, 
pag.6; 

519. „Despre sinucidere” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
590/1999, pag.6; 

520. „Furt şi înşelăciune” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
591/1999, pag.6; 

521. „Minciuna şi făţărnicia” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
592/1999, pag.6; 

522. „Despre păcat” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 593/1999, 
pag.6; 

523. „Virtuţile şi desăvârşirea creştinească” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, 
an III, nr. 594/1999, pag.6; 

524. „Poftirea lucrurilor străine” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
596/1999, pag.6; 

525. „Înălţarea Domnului” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
598/1999, pag.6; 

526. „Sfânta Scriptură şi însemnătatea ei în Biserică” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 600/1999, pag.6; 

527. „Naşterea şi Botezul Mântuitorului” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
III, nr. 601/1999, pag.6; 

528. „Iisus ca învăţător, alegerea apostolilor” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 602/1999, pag.6; 

529. „Cina cea de Taină, trădarea lui Iuda” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, 
an III, nr. 603/1999, pag.6; 

530. „Iisus în grădina Ghetsimani, Prinderea şi judecata Lui. Lepădarea lui Petru” – ziar 
„Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 604/1999, pag.6; 

531. „Osândirea, Răstignirea Domnului, Moartea şi Învierea” – ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 605/1999, pag.3; 

532. „Înălţarea la cer şi Pogorârea Duhului Sfânt” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 606/1999, pag.6; 

533. „Oaia rătăcită” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 607/1999, 
pag.6; 

534. „Dumnezeu a creat cerul, pământul şi lumea” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 608/1999, pag.6; 

535. „Părinţii noştrii Adam şi Eva” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
609/1999, pag.6; 

536. „Cei doi fraţi, Cain şi Abel” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
610/1999, pag.6; 

537. „Potopul şi corabia lui Noe” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
611/1999, pag.6; 

538. „Turnul Babel” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 612/1999, 
pag.6; 
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539. „Avraam, prietenul lui Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
III, nr. 613/1999, pag.6; 

540. „Isaac şi Rebeca” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 616/1999, 
pag.6; 

541. „Încercarea credinţei lui Avraam” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, 
nr. 617/1999, pag.6; 

542. „Isav şi Iacov” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 618/1999, 
pag.6; 

543. „Pribegia lui Iacov” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 619/1999, 
pag.6; 

544. „Iosif şi fraţii săi” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 620/1999, 
pag.6; 

545. „Gloria lui Iosif” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 621/1999, 
pag.6; 

546. „Iosif îşi ajută fraţii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 623/1999, 
pag.6; 

547. „Moise în slujba lui Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, 
nr. 627/1999, pag.6; 

548. „Sclavii redevin liberi” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
628/1999, pag.6; 

549. „Israieliţii la Sinai” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 629/1999, 
pag.6; 

550. „Metode de stăpânire a pornirilor păcătoase  din om (I)” – ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 631/1999, pag.6; 

551. „Metode de stăpânire a pornirilor păcătoase din om (II)” – ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 632/1999, pag.6; 

552. „Metode de stăpânire a pornirilor păcătoase din om (III)” – ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 633/1999, pag.6; 

553. „Metode de stăpânire a pornirilor păcătoase din om (IV)” – ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 634/1999, pag.6; 

554. „Metode de stăpânire a pornirilor păcătoase din om (V)” – ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 636/1999, pag.6; 

555. „Metode de stăpânire a pornirilor păcătoase din om (VI)” – ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 637/1999, pag.6; 

556. „Metode de stăpânire a pornirilor păcătoase din om (VII)” – ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 638/1999, pag.6; 

557. „Metode de stăpânire a pornirilor păcătoase din om (VIII)” – ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 639/1999, pag.6; 

558. „Metode de stăpânire a pornirilor păcătoase din om (IX)” – ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 641/1999, pag.6; 

559. „Metode de stăpânire a pornirilor păcătoase din om (X)” – ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 644/1999, pag.6; 

560. „Comuniunea sfinţilor (I)” – „Revista Română de versuri şi proză – periodic al 
Societăţii Scriitorilor Români”, Bucureşti, an III, nr. 2/1999, pag.3; 

561. „Poporul român, popor ortodox” – „Revista Română de versuri şi proză – periodic al 
Societăţii Scriitorilor Români”, Bucureşti, an III, nr. 2/1999, pag.3; 

562. „Păcat şi pedeapsă” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an IV, nr. 1-3/1999, 
pag.23; 
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563. „Hristos, păstorul lumii” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an IV, nr. 1-3/1999, 
pag.24; 

564. „Drumul crucii pentru cel dispreţuit” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an IV, nr. 
1-3/1999, pag.24; 

565. „Ecumenismul în penitenciar” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an IV, nr. 1-
3/1999, pag.25; 

566. „Liturghia în penitenciar” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an IV, nr. 1-3/1999, 
pag.26; 

567. „Orientarea noastră ideală către Hristos” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an 
IV, nr. 1-3/1999, pag.27; 

568. „Vestea de bucurie” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an IV, nr. 4-9/1999, pag.1; 
569. „Aspecte generale privind recidiva (II)” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an IV, 

nr. 4-9/1999, pag.8; 
570. „Tineri bogaţi, tineri săraci, trăirea în Hristos” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, 

an IV, nr. 4-9/1999, pag.12; 
571. „Simbolul credinţei” – ziar „Vlăstarul”, Găeşti, nr. 39/iulie 1999, pag.4; 
572. „Poetul şi poezia” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an V, nr. 3/1999, pag.6; 
573. „Metode de stăpânire a pornirilor păcătoase din om (XI)” – ziar „Realitatea 

Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 665/1999, pag.6; 
574. „Legătura dintre preotul din penitenciar şi cei aflaţi în detenţie” – ziar „Realitatea 

Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 670/1999, pag.6; 
575. „Rolul voluntarilor creştini în viaţa deţinuţilor” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 

Târgovişte, an III, nr. 675/1999, pag.3; 
576. „Importanţa rugăciunii în viaţa deţinuţilor” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 

Târgovişte, an III, nr. 680/1999, pag.2; 
577. „Postul, un mijloc de îndreptare pentru cei aflaţi în suferinţă (detenţie)” – ziar 

„Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 686/1999, pag.2; 
578. „Adevărata hrană spirituală pentru deţinuţi” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 

Târgovişte, an III, nr. 690/1999, pag.2; 
579. „Literatura religioasă, hrană spirituală pentru deţinuţi” – ziar „Realitatea 

Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 695/1999, pag.2; 
580. „Principiul comuniunii sfinţilor (II)” – „Revista Română de versuri şi proză – periodic 

al Societăţii Scriitorilor Români”, Bucure.ti, an III, nr. 3/1999, pag.3; 
581. „Relaţiile preotului capelan cu cadrele militare şi civile din penitenciar” – ziar 

„Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 700/1999, pag.2; 
582. „Despre Dumnezeu” – ziar „Vlăstarul”, Găeşti, nr. 41/septembrie 1999, pag.4; 
583. „Relaţia dintre preotul din penitenciar şi reprezentanţii celorlalte culte” – ziar 

„Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 716/1999, pag.2; 
584. „Preotul, mijlocitor al omului către Dumnezeu” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, 

Târgovişte, an III, nr. 718/1999, pag.6; 
585. „Ortodoxia, credinţa cea adevărată” – „Revista Română de versuri şi proză – 

periodic al Societăţii Scriitorilor Români”, Bucureşti, an III, nr. 4/1999, pag.8; 
586. „Mădularele comuniunii sfinţilor (III)” – „Revista Română de versuri şi proză –  

periodic al  Societăţii  Scriitorilor  Români”,  Bucureşti,  an III, nr.  4/1999,  pag.14; 
587. „Prozelitismul în penitenciar” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an IV, nr. 10-

12/1999, pag.7; 
588. „Implicarea deţinuţilor în activităţile moral-religioase” – revista „Lumină şi speranţă”, 

Găeşti, an IV, nr. 10-12/1999, pag.7; 
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589. „Virtuţile teologice şi rolul lor în viaţa deţinutului” – revista „Lumină şi speranţă”, 
Găeşti, an IV, nr. 10-12/1999, pag.8; 

590. „Mărturisirea, formă de îndreptare a deţinuţilor” – revista „Lumină şi speranţă”, 
Găeşti, an IV, nr. 10-12/1999, pag.9; 

591. „Taina Sfintei Împărtăşanii şi importanţa ei în viaţa deţinuţilor” – revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, an IV, nr. 10-12/1999, pag.10; 

592. „Infracţiuni contra patrimoniului” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an IV, nr. 
10-12/1999, pag.18; 

593. „Prezenţa şi lucrarea Bisericii în societate” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an VI, 
nr. 1/2000, pag.10; 

594. „Critica în poezie” – revista „Libertatea”, Panciova, R. Serbia – Iugoslavia, nr. 5/2000, 
pag.2; 

595. „Preotul capelan” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, nr. 1/2000, pag.4; 
596. „Voluntarii creştini în viaţa deţinuţilor” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, nr. 

2/2000, pag.4; 
597. „Rugăciunea în viaţa deţinuţilor” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, nr. 3/2000, 

pag.4; 
598. „Rolul preotului duhovnic într-un penitenciar” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, 

an V, nr. 1-6/2000, pag.4; 
599. „Consilierea religioasă în penitenciar” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an V, 

nr. 1-6/2000, pag.4; 
600. „Asistenţa religioasă în penitenciar” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an V, nr. 

1-6/2000, pag.5; 
601. „Relaţia dintre cadrele din penitenciar şi cei aflaţi în detenţie” – revista „Lumină şi 

speranţă”, Găeşti, an V, nr. 1-6/2000, pag.5; 
602. „Rolul Bisericii în viaţa deţinutului” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an V, nr. 

1-6/2000, pag.6; 
603. „Viaţa şi trăirea preotului din penitenciar, pildă vie pentru deţinuţi” – revista „Lumină 

şi speranţă”, Găeşti, an V, nr. 1-6/2000, pag.7; 
604. „Tâlhăria – infracţiune contra patrimoniului” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, 

an V, nr. 1-6/2000, pag.15; 
605. „Postul, un mijloc de îndreptare” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, nr. 4/2000, 

pag.4; 
606. „Adevărata hrană spirituală pentru deţinuţi” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, 

nr. 5/2000, pag.4; 
607. „Literatura religioasă, hrană sufletească pentru deţinuţi” – revista „Palatul de 

justiţie”, Bucureşti, nr. 6/2000, pag.4; 
608. „Aspecte teoretice şi practice privind formele agravante ale infracţiunii de tâlhărie” – 

revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an V, nr. 7-9/2000, pag.8; 
609. „Individualizarea răspunderii penale şi a sancţiunilor” – revista „Lumină şi 

speranţă”, Găeşti, an V, nr. 7-9/2000, pag.24; 
610. „Rolul familiei în viaţa deţinutului” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an V, nr. 7-

9/2000, pag.29; 
611. „Rolul mass-mediei în viaţa deţinuţilor” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an V, 

nr. 7-9/2000, pag.29; 
612. „Păcatul în conştiinţa deţinutului” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an V, nr. 7-

9/2000, pag.30; 
613. „Deţinutul şi credinţa cea vie” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an V, nr. 7-

9/2000, pag.31; 
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614. „Cercetarea bisericii, un mijloc de îndreptare pentru deţinuţi” – revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, an V, nr. 7-9/2000, pag.31; 

615. „Conlucrând întru Domnul” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, nr. 7/2000, 
pag.12; 

616. „Scop comun, relaţii frăţeşti…” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, nr. 8/2000, 
pag.6; 

617. „Cei care decad din comuniunea sfinţilor” – „Revista Română de versuri şi proză – 
periodic al Societăţii Scriitorilor Români”, Bucureşti, an IV, nr. 2/2000,  pag.3; 

618. „Omul poet” – revista „Libertatea”, Panciova, R. Serbia – Iugoslavia, nr. 36/2000, 
pag.10; 

619. „Extrădarea” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 10-12/2000, pag.3; 
620. „Consilierea religioasă” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 10-12/2000, 

pag.4; 
621. „Prozelitismul în penitenciar” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, nr.9/2000, 

pag.4; 
622. „Deţinuţii şi activităţile moral-religioase” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, 

nr.9/2000, pag.6; 
623. „Elemente de drept comparat în materia circumstanţelor agravante şi atenuante” – 

revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an IV, nr.10-12/2000, pag.6; 
624. „Iubirea un factor esenţial în viaţa deţinutului” – revista „Lumină şi speranţă”, 

Găeşti, an V, nr.10-12/2000, pag.30; 
625. „Slujbele dumnezeieşti publice – mijloc de întărire în credinţă a celor aflaţi în 

detenţie” - revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an V, nr.10-12/2000, pag.30; 
626. „Formarea duhovnicească a deţinuţilor prin pocăinţă şi mărturisirea păcatelor”- 

revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an V, nr.10-12/2000, pag.31; 
627. „Păcatul – o piedică în calea spiritului duhovnicesc al deţinutului” - revista „Lumină 

şi speranţă”, Găeşti, an V, nr.10-12/2000, pag.32; 
628. „Importanţa Sfintei Scripturi în viaţa deţinuţilor”- revista „Lumină şi speranţă”, 

Găeşti, an V, nr.10-12/2000, pag.33; 
629. „Asistenţă religioasă – factorul de echilibru al deţinuţilor” revista „Lumină şi 

speranţă”, Găeşti, an V, nr.10-12/2000, pag.33; 
630. „Preotul capelan, părintele spiritual al deţinuţilor”- revista „Lumină şi speranţă”, 

Găeşti, an V, nr.10-12/2000, pag.34; 
631. „Biserica – mama iubitoare a celor aflaţi în detenţie” - revista „Lumină şi speranţă”, 

Găeşti, an V, nr.10-12/2000, pag.35; 
632. „Educaţia moral-religioasă, mijloc de întoarcere a deţinuţilor la credinţă” - revista 

„Lumină şi speranţă”, Găeşti, an V, nr.10-12/2000, pag.35; 
633. „Tratarea mâniei deţinuţilor prin educaţia moral-religioasă” - revista „Lumină şi 

speranţă”, Găeşti, an V, nr.10-12/2000, pag.36; 
634. „Pe pământ pace şi între oameni bună voire” - revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, 

an V, nr.10-12/2000, pag.43; 
635. „Despre desăvârşirea dumnezeiască” - revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an V, 

nr.10-12/2000, pag.44; 
636. „O celebră şi populară creaţie babiloniană” - revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an 

V, nr.10-12/2000, pag.47; 
637. „Biserica triumfătoare din ceruri (VI)” – „Revista română de versuri şi proză – 

periodic al Societăţii Scriitorilor Români”, Bucureşti, an IV, nr.3/2000, pag.3; 
638.  „Rugăciuni pentru cei adormiţi (VII)” - „Revista română de versuri şi proză – periodic 

al Societăţii Scriitorilor Români”, Bucureşti, an IV, nr.3/2000, pag.3; 
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639. „Virtuţi şi … deţinuţi” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, nr.11/2000, pag.10; 
640. „Iubirea, un factor esenţial în viaţa deţinutului” – revista „Palatul de justiţie”, 

Bucureşti, nr.12/2000, pag.10; 
641. „Spiritualitate şi cultură în viaţa creştină românească, de la daci şi până în prezent” – 

revista „Dacoromânia”, Bucureşti, an V, nr.1-2/2000, pag.18; 
642.  „Scurt istoric al noţiunii de individualizare a pedepsei” – „Revista Naţională de 

Drept”, Chişinău, nr.2/2000, pag.53; 
643.  „Rolul şi locul individualizării sancţiunilor în cadrul politicii penale” - „Revista 

Naţională de Drept”, Chişinău, nr.3/2000, pag.24; 
644. „Nevoia de preoţi” – „Revista română de versuri şi proză – periodic al Societăţii 

Scriitorilor Români”, Bucureşti, an IV, nr.4/2000, pag.3; 
645. „Poezia şi cititorul” – „Revista română de versuri şi proză – periodic al Societăţii 

Scriitorilor Români”, Bucureşti, an IV, nr.4/2000, pag.3; 
646. „Istorie şi religie” – revista „Dacoromânia”, Bucureşti, an V, nr.3-4/2000, pag.4; 
647. „Ascultarea de Biserică” – revista „Libertatea”, Panciova, R.Serbia-Iugoslavia, 

nr.3/2001, pag.2; 
648. „Legătura profesorului de religie cu elevii aparţinători ai altor culte religioase” – ziar 

„Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.13/2001, pag.23; 
649.  „Profesorul de religie laic şi cleric” – ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 

nr.21/2001, pag.23; 
650. „Preoţii Bisericii creştine” – revista „Libertatea”, Panciova, R.Serbia-Iugoslavia, 

nr.4/2001, pag.2; 
651. „Ortodoxia, religia strămoşilor noştri” – revista „Libertatea”, Panciova, R.Serbia-

Iugoslavia, nr.5/2001, pag.2; 
652. „Întărirea în credinţă” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, nr.1/2001, pag.4; 
653.  „Relaţia profesorului de religie cu celelalte cadre didactice din şcoală” – ziar „Jurnal 

de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.28/2001, pag.23; 
654. „Sărbătorile, popasuri de fericire” – revista „Libertatea”, Panciova, R.Serbia-

Iugoslavia, nr.6/2001, pag.2; 
655. „Omul şi firea înconjurătoare” – revista „Libertatea”, Panciova, R.Serbia-Iugoslavia, 

nr.7/2001, pag.2; 
656. „Cele două împărăţii” – revista „Libertatea”, Panciova, R.Serbia-Iugoslavia, 

nr.8/2001, pag.2; 
657.  „Profesorul de religie ca păstrător al tradiţiilor şi datinilor strămoşeşti” - ziar „Jurnal 

de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.40/2001, pag.23; 
658. „Exemplul de trăire al profesorului de religie” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, 

Târgovişte, an I, nr.46/2001, pag.23; 
659. „Formarea prin pocăinţă” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, nr.2/2001, pag.6; 
660. „Păstori de suflete destoinici” – revista „Libertatea”, Panciova, R.Serbia-Iugoslavia, 

nr.9/2001, pag.2; 
661.  „Moralitatea profesorului de religie” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 

nr.60/2001, pag.23; 
662. „Religia în şcoală” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.65/2001, pag.23; 
663. „Contribuţia profesorului de religie la păstrarea adevărurilor de credinţă” - ziar 

„Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.72/2001, pag.23; 
664. „Cinstirea sfinţilor” – revista „Libertatea”, Panciova, R.Serbia-Iugoslavia, nr.10/2001, 

pag.2; 
665. „Opera de mântuire” – revista „Libertatea”, Panciova, R.Serbia-Iugoslavia, 

nr.13/2001, pag.2; 
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666. „Păcatul – piedică în calea suişului duhovnicesc” – revista „Palatul de justiţie”, 
Bucureşti, nr.3/2001, pag.5; 

667. „Începătura mântuirii noastre” – revista „Libertatea”, Panciova, R.Serbia-Iugoslavia, 
nr.15/2001, pag.2; 

668. „Relaţia profesorului de religie cu elevii săi” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, 
Târgovişte, an I, nr.87/2001, pag.23; 

669. „Importanţa religiei în viaţa elevilor” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 
nr.90/2001, pag.23; 

670. „Presupoziţii şi principii” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.95/2001, 
pag.23; 

671. „Triumful vieţii asupra morţii” – revista „Libertatea”, Panciova, R.Serbia-Iugoslavia, 
nr.17/2001, pag.2; 

672. „Importanţa Sfintei Scripturi în viaţa deţinuţilor” – revista „Palatul de justiţie”, 
Bucureşti, nr.4/2001, pag.13; 

673. „Speranţa schimbării” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.111/2001, 
pag.23; 

674. „Căutarea cuvântului potrivit în poezie” – „Revista română de versuri şi proză – 
periodic al Societăţii Scriitorilor Români”, Bucureşti, an V, nr.1/2001, pag.3; 

675. „Despre minuni” – „Revista română de versuri şi proză – periodic al Societăţii 
Scriitorilor Români”, Bucureşti, an V, nr.1/2001, pag.3; 

676. „Rugăciunea, fundamentul de bază în consilierea spirituală” - ziar „Jurnal de 
Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.123/2001, pag.23; 

677. „Împăcarea semenilor” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.127/2001, 
pag.23; 

678.  „Trufia şi lăcomia” – revista „Libertatea”, Panciova, R.Serbia-Iugoslavia, nr.24/2001, 
pag.2; 

679.  „Despre reconciliere” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.140/2001, 
pag.23; 

680. „Limbajul consilierii spirituale” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 
nr.142/2001, pag.23; 

681. „Limbajul emoţiei şi al acţiunii” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 
nr.144/2001, pag.23; 

682. „Dragostea dintre oameni” – revista „Libertatea”, Panciova, R.Serbia-Iugoslavia, 
nr.26/2001, pag.2; 

683. „Problema păcatului” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.149/2001, 
pag.23; 

684. „Asistenţa religioasă, factorul de echilibru al deţinuţilor” – revista „Palatul de 
justiţie”, Bucureşti, nr.6/2001, pag.10; 

685. „Consideraţii preliminare referitoare la răspunderea penală” – revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, anVI, nr.1-6/2001, pag.6; 

686. „Stresul deţinuţilor” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, anVI, nr.1-6/2001, pag.17; 
687. „Slujirea comună a tuturor deţinuţilor” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, anVI, 

nr.1-6/2001, pag.18; 
688. „Programul pentru preoţii misionari şi voluntarii creştini” – revista „Lumină şi 

speranţă”, Găeşti, anVI, nr.1-6/2001, pag.18; 
689. „Când te iubeşte Dumnezeu” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, anVI, nr.1-

6/2001, pag.20; 
690. „Relaţia dintre religie, educaţie şi cultură” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an 

III, nr.1-6/2001, pag.1; 
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691. „Asistenţa religioasă în spitale” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an III, nr.1-
6/2001, pag.10; 

692. „Sfaturi folositoare pentru preotul capelan de spitale” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, 
Găeşti, an III, nr.1-6/2001, pag.11; 

693. „Fostul deţinut şi preotul de parohie” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an III, 
nr.1-6/2001, pag.13; 

694. „Bogăţia limbajului” – revista „Pheonix”, Găeşti, an I, nr.1-6/2001, pag.24; 
695. „Dragostea şi consilierea spirituală” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 

nr.156/2001, pag.23; 
696. „Ajutor necontenit” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.157/2001, 

pag.23; 
697. „Motivaţia schimbării” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.165/2001, 

pag.23; 
698. „Elemente ale remontării şi reabilitării morale” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, 

Târgovişte, an I, nr.168/2001, pag.23; 
699. „Relaţia dintre religie, educaţie şi cultură” – „Revista română de versuri şi proză – 

periodic al Societăţii Scriitorilor Români”, Bucureşti, an V, nr.2/2001, pag.3; 
700. „Ţeluri şi termene” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.170/2001, 

pag.23; 
701. „Angajamentul credinciosului” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 

nr.171/2001, pag.23; 
702. „Conştiinţa morală” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.173/2001, 

pag.23; 
703. „Maica Domnului ca Maică şi Fecioară, arhetip al femeii creştine” – revista „Porunca 

Iubirii”, Făgăraş, vol.III/2001, Editura Agaton, pag.78; 
704. „Minunile iubirii dumnezeieşti” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 

nr.175/2001, pag.23; 
705. „Motivul şi scopul creaţiei” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 

nr.179/2001, pag.22; 
706. „Creaţia ca un act permanent a lui Dumnezeu” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, 

Târgovişte, an I, nr.184/2001, pag.23; 
707. „Sfânta scriptură şi creaţia” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 

nr.187/2001, pag.23; 
708. „Despre creaţie” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.195/2001, pag.23; 
709. „Omul liber şi viaţa sa morală” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 

nr.198/2001, pag.23; 
710. „Cunoaşterea lui Dumnezeu” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 

nr.199/2001, pag.23; 
711. „Centrul întregii istorii a mântuirii” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 

nr.201/2001, pag.23; 
712. „Atitudinea noastră faţă de suferinţă” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 

nr.204/2001, pag.23; 
713. „Îndepărtarea de Dumnezeu prin păcat” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an 

I, nr.205/2001, pag.23; 
714. „Efectele suferinţei” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.206/2001, 

pag.23; 
715. „Ispita şi urmările ei” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.207/2001, 

pag.23; 
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716. „Responsabilitatea faţă de cei ce suferă” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an 
I, nr.226/2001, pag.23; 

717. „Preotul capelan, părinte spiritual” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, 
nr.8/2001, pag.6; 

718. „Biserica, mamă iubitoare a celor aflaţi în detenţie” – revista „Palatul de justiţie”, 
Bucureşti, nr.9/2001, pag.5; 

719. „Despre îngeri şi lucrarea lor” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 
nr.236/2001, pag.23; 

720. „Raporturile dintre îngeri şi oameni” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 
nr.246/2001, pag.23; 

721. „Colectarea de date în consilierea spirituală” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, 
Târgovişte, an I, nr.253/2001, pag.23; 

722. „Întoarcerea deţinuţilor la credinţă” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, 
nr.10/2001, pag.11; 

723. „Modalităţi de a colecta date” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 
nr.255/2001, pag.23; 

724. „Punerea întrebărilor” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.267/2001, 
pag.23; 

725. „Ajutor prin citirea versetelor din Sfânta Scriptură” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, 
Târgovişte, an I, nr.277/2001, pag.23; 

726. „Mânia şi educaţia moral-religioasă” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, 
nr.11/2001, pag.12; 

727. „Disciplina în consilierea spirituală” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 
nr.283/2001, pag.23; 

728. „Programul pentru preoţii misionari şi voluntarii creştini” – revista „Palatul de 
justiţie”, Bucureşti, nr.12/2001, pag.11; 

729. „Dumnezeul l-a creat pe om din iubire” – „Revista română de versuri şi proză – 
periodic al Societăţii Scriitorilor Români”, Bucureşti, an V, nr.3/2001, pag.3; 

730. „Prozelitismul în penitenciar” – „Revista română de versuri şi proză – periodic al 
Societăţii Scriitorilor Români”, Bucureşti, an V, nr.4/2001, pag.3; 

731. „Legătura preotului de penitenciar cu familia deţinutului” – revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, an VI, nr.7-12/2001, pag.7; 

732. „Responsabilitatea preotului de penitenciar faţă de păstorii săi” – revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, an VI, nr.7-12/2001, pag.7; 

733. „Implicarea preoţilor de parohie în educaţia moral-religioasă a deţinuţilor” – revista 
„Lumină şi speranţă”, Găeşti, an VI, nr.7-12/2001, pag.8; 

734. „Relaţia preotului de penitenciar cu preotul de parohie şi asociaţiile filantropice” – 
revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an VI, nr.7-12/2001, pag.8; 

735. „Relaţia preotului de penitenciar cu ierarhul eparhiot” – revista „Lumină şi speranţă”, 
Găeşti, an VI, nr.7-12/2001, pag.9; 

736. „Calităţile preotului de penitenciar” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an VI, 
nr.7-12/2001, pag.9; 

737. „Probele folosite în procesul penal, în cazul infracţiunilor de serviciu sau în legătură 
cu serviciul” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an VI, nr.7-12/2001, pag.11; 

738. „Mijloacele de probă folosite în procesul penal în cazul infracţiunilor de serviciu sau 
în legătură cu serviciul” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an VI, nr.7-12/2001, pag.30; 

739. „Relaţia preotului de penitenciar cu sociologul, psihologul şi asistentul social” – 
Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an III, nr.7-12/2001, pag.2; 
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740. „Preotul de penitenciar şi relaţia sa cu autorităţile locale” – Buletinul „Cuvânt şi 
suflet”, Găeşti, an III, nr.7-12/2001, pag.2; 

741. „Preotul capelan, într-un Centru de Reeducare” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, 
an III, nr.7-12/2001, pag.2; 

742. „Relaţia preotului de penitenciar cu mass-media” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, 
Găeşti, an III, nr.7-12/2001, pag.3; 

743. „Preotul capelan – părintele spiritual al minorilor internaţi într-un centru de 
reeducare” – revista „Phoenix”, Găeşti, an I, nr.7-12/2001, pag.18; 

744. „Asistenţa moral religioasă într-un centru de reeducare” – revista „Phoenix”, Găeşti, 
an I, nr.7-12/2001, pag.19; 

745. „Întâlnirea minorilor delincvenţi cu preoţii misionari şi reprezentanţii altor culte 
recunoscute de statul român” – revista „Phoenix”, Găeşti, an I, nr.7-12/2001, pag.20; 

746. „Importanţa predării orelor de religie într-un centru de reeducare” – revista 
„Phoenix”, Găeşti, an I, nr.7-12/2001, pag.21; 

747. „Relaţia preotului capelan cu cadrele didactice într-un centru de reeducare” – revista 
„Phoenix”, Găeşti, an I, nr.7-12/2001, pag.22; 

748. „Hramul bisericii – moment de înălţare sufletească pentru cadrele şi minorii dintr-un 
centru de reeducare” – revista „Phoenix”, Găeşti, an I, nr.7-12/2001, pag.23; 

749. „Grija preotului capelan faţă de minorii liberaţi dintr-un centru de reeducare” – 
revista „Phoenix”, Găeşti, an I, nr.7-12/2001, pag.24; 

750. „Sărbătoarea Naşterii Domnului, moment de bucurie pentru minorii internaţi într-un 
centru de reeducare” – revista „Phoenix”, Găeşti, an I, nr.7-12/2001, pag.25; 

751. „Consideraţii generale privind probaţiunea în cazul infracţiunilor de serviciu” – 
Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an III, nr.7-12/2001, pag.3; 

752. „Datoriile credincioşilor” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, nr.317/2002, 
pag.23; 

753. „O analiză a citirii Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, 
Târgovişte, an II, nr.321/2002, pag.23; 

754. „Daruri deosebite” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, nr.322/2002, 
pag.23; 

755. „Rezidirea încrederii” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, nr.323/2002, 
pag.23; 

756. „Fostul deţinut şi preotul de parohie” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, 
nr.1/2002, pag.11; 

757. „Tratarea mâniei” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, nr.332/2002, pag.23; 
758. „Ajutorul dat persoanelor deprimate” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, 

nr.334/2002, pag.23; 
759. „Descărcarea mâniei” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, nr.335/2002, 

pag.23; 
760. „Rezolvarea dificultăţilor trupeşti” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, 

nr.336/2002, pag.23; 
761. „Autocompătimirea, invidia şi mocnirea” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an 

II, nr.339/2002, pag.23; 
762. „Despre bucurie” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, nr.341/2002, pag.23; 
763. „Pacea sufletului” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, nr.344/2002, 

pag.23; 
764. „Pacea lui Hristos” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, nr.347/2002, 

pag.23; 
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765. „Suferinţa şi bucuria” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, nr.358/2002, 
pag.23; 

766. „Ajutorul dat bolnavului mintal” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, 
nr.362/2002, pag.23; 

767. „Despre pocăinţă” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, nr.363/2002, 
pag.23; 

768. „Despre cumpătare” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, nr.377/2002, 
pag.23; 

769. „Stresul deţinuţilor”- revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, nr.4/2002, pag.14; 
770. „Despre tărie” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, nr.409/2002, pag.23; 
771. „Slujirea comună a tuturor deţinuţilor” – revista „Palatul de justiţie”, Bucureşti, 

nr.5/2002, pag.14; 
772. „Răbdarea şi blândeţea” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, nr.427/2002, 

pag.23; 
773. „Despre înţelepciune” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, nr.434/2002, 

pag.23; 
774. „Folosirea limbajului autocuprinzător” - ziar „Jurnal de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, 

nr.439/2002, pag.23; 
775. „Sfintele taine în viaţa credincioşilor” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an IV, 

nr.1-4/2002, pag.5; 
776. „Taina Sf. Maslu şi tămăduirea bolnavilor” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an 

IV, nr.1-4/2002, pag.6; 
777. „Sfânta euharistie-hrana duhovnicească a sufletelor noastre” – Buletinul „Cuvânt şi 

suflet”, Găeşti, an IV, nr.1-4/2002, pag.7;  
778. „Rolul Bisericii în armată” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an IV, nr.1-4/2002, 

pag.7; 
779. „Rolul preotului în armată” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an IV, nr.1-4/2002, 

pag.8; 
780. „Grija Bisericii faţă de copiii străzii” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an IV, nr.1-

4/2002, pag.9; 
781. „Preotul din spital, doctor de suflete” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an IV, 

nr.1-4/2002, pag.10; 
782. „Săptămâna patimilor – moment de reculegere pentru minorii internaţi într-un centru 

de reeducare” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an IV, nr.1-4/2002, pag.11; 
783. „În slujba semenilor” – Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an IV, nr.7-12/2002, 

pag.18; 
784. „Minorul delincvent internat într-un centru de reeducare în vizită la mânăstiri” – 

revista „Phoenix”, Găeşti, an II, nr.1-6/2002, pag.1; 
785. „Învierea Domnului – învierea morală dintr-un centru de reeducare” – revista 

„Phoenix”, Găeşti, an II, nr.1-6/2002, pag.2; 
786. „Preotul capelan, cel mai bun prieten al minorului” – revista „Phoenix”, Găeşti, an II, 

nr.1-6/2002, pag.2; 
787. „Preotul de parohie – mentorul spiritual al tânărului eliberat dintr-un centru de 

reeducare” – revista „Phoenix”, Găeşti, an II, nr.1-6/2002, pag.3; 
788. „Protecţia drepturilor de autor prin mijloace de drept penal” – revista „Phoenix”, 

Găeşti, an II, nr.1-6/2002, pag.4; 
789. „Necesitatea apărării dreptului de proprietate intelectuală” – revista „Lumină şi 

speranţă”, Găeşti, an VII, nr.1-6/2002, pag.9; 
790. „Biserica şi statul” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an VII, nr.1-6/2002, pag.24; 
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791. „Ecumenismul în spitale” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an VII, nr.1-6/2002, 
pag.24; 

792. „Biserica şi rolul ei în societate” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an VII, nr.1-
6/2002, pag.25; 

793. „Biserica şi lumea contemporană” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an VII, 
nr.1-6/2002, pag.26; 

794. „Lucrarea Bisericii în azile de bătrâni, orfelinate şi în case de copii handicapaţi” – 
revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an VII, nr.1-6/2002, pag.27; 

795. „Biserica şi politica” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an VII, nr.1-6/2002, 
pag.28; 

796.”Preotul si importanta slujirii sale in viata oamenilor”-Buletinul ”Cuvint si 
suflet”,Gaesti,an VII,nr.1-12 din 2005,pag.3; 

797.”Clasificarea conceptuala a ”Continutului arhetipale”in formele sacrului”-
Buletinul”Cuvint si suflet”,Gaesti,an VII,nr.1-12 din 2005,pag.5; 

      798.”Aspecte criminologice privind pedofilia.Mituri despre pedofili”-revista 
”Phoneix”,Gaesti,an V,nr.1-12 din 2005,pag.13” 

      799.”Sfinta Treime,izvorul supremei iubiri si modele de unitate crestina”-
revista”Phoneix”,Gaesti,an V,nr.1-12 din 2005,pag.26; 

      800.”De ce criminali in serie?”-revista ”Lumina si speranta”,Caesti,an X,nr.1-12 din 
2005,pag.6” 

      801.”Reabilitarea minorului delincvent”-revista”Lumina si speranta”,Gaesti,an X,nr.1-12 
din 2005,pag.14; 

      802.”Lipsa religiei-cauza a criminalitatii”-revista”Lumina si speranta”,Gaesti,an X,nr.1-12 
din 2005,pag.18. 

 

III.POEZII 
 

1. „Neamul românesc” – ziar „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, an VI, nr. 1/1995, 
pag.1; 

2. „Chemare” – ziar „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, an VI, nr. 2/1995, pag.1; 
3. „Crez” – ziar „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 2/1995, pag.3; 
4. „Ascultă Doamne” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 2/1995, pag 3; 
5. „Cântec pentru Domnul” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 2/1995, pag.3; 
6. „La înmormântarea unei mame” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 2/1995, 

pag.3; 
7. „Izbăvirea noastră” – revista „Bucuria Copiilor”, Panciova, R. Serbia – Iugoslavia, nr. 

1-2/1995, pag 17; 
8. „Colind de Paşti” – ziar „Făgeteanul”, Făget, an II, nr. 1/1995. Pag.2; 
9. „În rugăciune” – revista „Libertatea”, Panciova, R. Serbia – Iugoslavia, nr. 10/1995; 
10.  „Crucea  suferinţei” –  revista  „Heliopolis”,  Timişoara, an I, nr. 5/1995, pag.3; 
11.  „În licărul candelei” – revista „Heliopolis” (supliment), Timişoara, iunie 1995, pag.2; 
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12.  „Sub  semnul  crucii” – revista  „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 9/1995, pag.3; 
13.  „Lumina învierii” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 9/1995, pag.3; 
14.  „În duhul iubirii” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 10/1995, pag.5; 
15.  „Zbucium” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 10/1995, pag.5; 
16.  „Mânia” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 11/1995, pag.8; 
17.  „Pătimirea” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 11/1995, pag.8; 
18.  „Exişti” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 12/1995, pag.3; 
19.  „De ziua ta” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 1/1996, pag.3; 
20.  „Alte vremuri” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 1/1996, pag.3; 
21.  „În casa ta” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 2/1996, pag.1; 
22.  „Descoperiri” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 2/1996, pag.10; 
23.  „Lucrarea minţii” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 3/1996, pag.3; 
24.  „Chemarea  iubirii” – revista „Heliopolis”, Timişoara,  an II, nr.  3/1996, pag.3; 
25.  „Mamei mele Maria” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 3/1996, pag.6; 
26.  „Hrană bună” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 4/1996, pag.4; 
27.  „Duhovniceşti cuvinte” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 4/1996, pag.6; 
28.  „Nefericirea” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 5/1996, pag.1; 
29.  „Lacrima iubirii” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 5/1996, pag.6; 
30.  „Caut” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an I, nr. 1-2/1996, pag.13; 
31.  „Spovedanie” –  revista  „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an I, nr. 1-2/1996, pag.16; 
32.  „Chemare” – revista „Mihai Eminescu”, Sydnei – Australia, februarie/1996, pag.13; 
33.  „Cântec pentru Domnul” – revista „Mihai Eminescu”, Sydnei – Australia, 

februarie/1996, pag.13; 
34.  „La înmormântarea unei mame” – revista „Mihai Eminescu”, Sydnei – Australia, 

februarie/1996, pag.13; 
35.  „Prayer of a Child” – revista „Lumină lină”, New York – U.S.A., vol I, nr. 5/1996, 

pag.39 (în limba engleză); 
36.  „The Child from Bethleiem” – revista “Lumină lină”, New York – U.S.A., vol I, nr. 

6/1996, pag.84 (în limba engleză); 
37.  „Mărturisirea” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 6-8/1996, pag.1; 
38.  „Frământări” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 6-8/1996, pag.2; 
39.  „Îndemn” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 6-8/1996, pag.2; 
40.  „Caut” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 6-8/1996, pag.7; 
41.  „Fluturele” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 6-8/1996, pag.7; 
42.  „Prăpastia” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 6-8/1996, pag.7; 
43.  „Statuie” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 6-8/1996, pag.7; 
44.  „Schimbări” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 6-8/1996, pag.7; 
45.  „În noapte” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 6-8/1996, pag.7; 
46.  „Asemeni Ţie Doamne” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 9/1996, pag.1; 
47.  „Povaţă” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 9/1996, pag.3; 
48.  „Singurătate” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 9/1996, pag.8; 
49.  „Ruga  de  iubire”  – revista  „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 10/1996, pag.2; 
50.  „Lumină lină” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 11/1996, pag.1; 
51.  „Rugăciunea unui copil” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 12/1996, pag.2; 
52.  „Neamul românesc” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 12/1996, pag.2; 
53.  „Chemarea  ţării”  – revista  „Heliopolis”,  Timişoara, an II, nr. 12/1996, pag.3; 
54.  „Copilul din Bethleem” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 13/1996, pag.2; 
55.  „Luminată” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 13/1996, pag.7; 
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56.  „Spre celălalt legământ” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an I, nr. 9-10/1996, 
pag.35; 

57.  „Orizonturi  priveghiate  de  îngeri” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an I, nr. 
9-10/1996, pag.35; 

58.  „After  Wander” –  revista  „Heliopolis”, Timişoara,  an III,  nr. 1-3/1997, pag.1 (în 
limba engleză); 

59.  „Ravishingli Sister to you” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an III, nr. 1-3/1997, 
pag.1 (în limba engleză); 

60.  „Destrămarea”  – revista  „Heliopolis”,  Timişoara,  an III, nr.  1-3/1997, pag.10; 
61.  „Iubite Doamne” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an III, nr. 4/1997, pag.7; 
62.  „Rugăminte” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an III, nr. 4/1997, pag.10; 
63.  „Lucruri sacre” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an II, nr. 4-6/1997, pag.10; 
64.  „Colţ de rai” – revista „Unirea”, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, an V, nr. 19/1997, 

pag.1; 
65.  „Ajutor creştin” – ziar „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, an VIII, nr. 5/1997, 

pag.4; 
66.  „Lumină lină” – ziar “Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, an VIII, nr. 5/1997, 

pag.2; 
67.  „Lucruri sacre (II)” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an II, nr. 7-9/1997, pag.10; 
68.  „Alături de lumină şi neam” – ziar „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia, an VIII, nr. 9-10/1997, 

pag.4; 
69.  „Iartă-mă Doamne” – „Revista Română de versuri şi proză, periodic al Societăţii 

Scriitorilor Români”, Bucureşti, nr. 1/1997, pag.3; 
70.  „Semnul crucii” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an II, nr. 1-3/1998, pag.13; 
71.  „Rugăciunea” – revista “„Lumină şi speranţă”, Găeşti, an II, nr. 1-3/1998, pag.17; 
72.  „Metamorfoze” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an II, nr. 1-3/1998, pag.17; 
73.  „Iubind pământului strămoşesc” –  „Apă vie” – Almanahul tuturor românilor, Editura 

„Augusta”, Timişoara, 1998, pag.68; 
74.  „Cei răpiţi fără de veste” – revista „Târgoviştea”, Târgovişte, an IX, nr. 1/1998, 

pag.13; 
75.  „Singurătatea”  – revista  „Târgoviştea”,  Târgovişte,  an IX,  nr. 1/1998, pag.13; 
76.  „Unirea sfânt cuvânt” – revista „Târgoviştea”, Târgovişte, an IX,. Nr. 1/1998, pag.13; 
77.  „Colind de Paşti” – ziar „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, an IV, nr. 4/1998, 

pag.1; 
78.  „Candela Icoanei” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an IV, nr. 4-6/1998, pag.6; 
79.  „Icoana” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an IV, nr. 4-6/1998, pag.6; 
80.  „Lăcaş de cult”  –  revista  „Heliopolis”,  Timişoara,  an IV, nr. 4-6/1998, pag.6; 
81.  „Cine sunt? …” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 328/1998, 

pag.5; 
82.  „Tristeţi” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 328/1998, pag.5; 
83.  „Puterea gândului” – ziar „Realitratea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 328/1998, 

pag.5; 
84.  „Aş fi vrut …” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 329/1998, 

pag.5; 
85.  „O luptă” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 329/1998, pag.5; 
86.  „Zbor” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 329/1998, pag.5; 
87.  „Pentru o clipă” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 329/1998, 

pag.5; 
88.  „Sub cer” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 329/1998, pag.5; 



64 
 

89.  „Dialog sufletesc” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 330/1998, 
pag.5; 

90.  „Închipuire” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 340/1998, pag.5; 
91.  „Frământări” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 340/1998, pag.5; 
92.  „Durere” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 340/1998, pag.5; 
93.  „Ispite” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 340/1998, pag.5; 
94.  „Paradox” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 340/1998, pag.5; 
95.  „Taine” – revista „Libertatea”, Panciova, R. Serbia – Iugoslavia, nr. 25/1998, pag.11; 
96.  „Patimă” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 371/1998, pag.3; 
97.  „Stâlp al amintirii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 371/1998, 

pag.3; 
98.  „Colorit” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 371/1998, pag.3; 
99.  „Oameni” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 371/1998, pag.3; 
100. „În zbor” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 371/1998, pag.3; 
101. „Îndoieli” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 453/1998, pag.5; 
102. „Culori amestecate” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 454/1998, 

pag.5; 
103. „Cine sunt” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an IV, nr. 3/1998, pag.4; 
104. „Puterea gândului” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an IV, nr. 3/1998, pag.4; 
105. „Vrajă de iubire” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an IV, nr. 4/1998, pag.10; 
106. „Semnul iubirii” – revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an IV, nr. 7-12/1998, pag.31; 
107. „Revenire” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 507/1999, pag.5; 
108. „Trandafirul mort” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 507/1999, 

pag.5; 
109. „Vise nevisate” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 507/1999, 

pag.5; 
110. „În inima nimănui” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 508/1999, 

pag.5; 
111. “Ceas de-ngemânare” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 

562/1999, pag.6; 
112. „În toate” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 563/1999, pag.6; 
113. „Ceas de cumpănă” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 564/1999, 

pag.6; 
114. „Miercurea patimilor” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 

565/1999, pag.6; 
115. „Joia patimilor” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 566/1999, 

pag.6; 
116. „Joia vieţii” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 569/1999, pag.6; 
117. „Apus şi răsărit” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 569/1999, 

pag.6; 
118. „Acelaşi nimic” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 569/1999, 

pag.6; 
119. „Spre celălalt legământ” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 

573/1999, pag.6; 
120. „Ungher de mină” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 578/1999, 

pag.6; 
121. „Timp infinit” – ziar „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 578/1999, 

pag.6; 
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122. „Iubindu-te” în „Revista Română de versuri şi proză – periodic al Societăţii 
Scriitorilor Români”, Bucureşti, an III, nr. 2/1999, pag.6; 

123. „Cei răpiţi fără de veste” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an V, nr. 3/1999, pag.6; 
124. „Rouă pretutindeni” în „Revista Română de versuri şi proză – periodic al Societăţii 

Scriitorilor Români”, Bucureşti, an III, nr. 4/1999, pag.13; 
125. „Drumul străbunilor” – revista „Heliopolis”, Timişoara, an VI, nr. 2/2000, pag.4; 
126. „S-aprindeţi zorii mântuirii” – revista „Libertatea”, Panciova, R.Serbia-Iugoslavia, 

nr.13/2001, pag.2; 
127. „The Day Life” – revista „Lumina lină”, New York, U.S.A., an VI, nr.1/2001, pag.166. 

 

C. ARTICOLE PUBLICATE ÎN LIMBA FRANCEZĂ 
 

1. „Frequenter” –  revista  „Orthodoxie”,  Clara  –  Franţa,  nr.  52/mai 1993, pag.25; 
2. „Sur le saints sacraments” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 54/nov. 1993, 

pag.25; 
3. „Le sacrement du baptêmé” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 54/nov. 1993, 

pag.25; 
4. „Le sacrement de la confirmation” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 

54/fevrier 1994, pag.9; 
5. „Le sacrement de la communion” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 57/avril 

1994, pag.18; 
6. „Le sacrement de la confession” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 58/juin 

1994, pag.14; 
7. „Le sacrement de l’onction” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 59/août 1994, 

pag.14; 
8. „Le sacrement du mariage” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 59/août 1994, 

pag.14; 
9. „Les bienfaits de l’église” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 61/decembre 

1994, pag.24; 
10.  „Sur la divine liturgie” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 62/fevrier 1995, 

pag.20; 
11.  „Le culte litirgique” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 63/avril 1995, pag.22; 
12.  „Le sacrement de sacerdate” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 64/mai 1995, 

pag.23; 
13.  „L’église et la vie” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 65/juin 1995, pag.22; 
14.  „La mission pastorale” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 66/novembre 1995, 

pag.15; 
15.  „Sur la vie ascetique” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 67/janvier 1996, 

pag.22; 
16.  „L’orthodoxie, la vraie foi” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 68/fevrier 1996, 

pag.17; 
17.  „Le sens et le but de la vie de 1 homme” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 

78/novembre 1997, pag.13; 
18.  „La question de la vie” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 78/novembre 1997, 

pag.14; 
19.  „L’etat de bonheur relatif” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 80/mars 1998, 

pag.14; 
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20.  „Les fruits de la devation” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 81/mai 1998, 
pag.6; 

21.  „L’homme en Jesusu Crist” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 82/juillet 1998, 
pag.12; 

22.  „La vie Jesus Crist” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 82/juillet  1998, pag.14; 
23.  „Le pouvoir de Guérir” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 83/juin 1998, pag.4; 
24.  „Les saintes Ecritures, histoire de peuple élu” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, 

nr. 85/avril 1999, pag.1; 
25.  „Les élus de dieu” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 86/juillet 1999, pag.7; 
26.  „La transmision de la révélation divinue par la tradition, les écritures et l’église” – 

revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 86/juillet 1999, pag.33; 
27.  „Les saintes ecritures l’histoire du peuple elu” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, 

nr. 87/novembre 1999, pag.10; 
28.  „Un livre unique les saintes écritures” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 

87/novembre 1999, pag.32-33; 
29.  „La grâce divine” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 88/januarie 2000, pag.23; 
30.  „La resurection de jesus” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 88/januarie 2000, 

pag.25; 
31.  „Les versus et la perfection chretienne” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 

89/mai 2000, pag.14; 
32.  „Ne prononce pas le nom de. Dieu en voin” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 

89/mai 2000, pag.34; 
33.  „Le mystère de la foi” – revista „Orthodoxie”, Clara – Franţa, nr. 90/august 2000, 

pag.14. 
 

D. RECENZII LA CĂRŢI 
NOTA AUTORULUI: În prefaţa lucrării spuneam că Dr. Onufrie Pop a colaborat cu diferite 

personalităţi ale Teologiei româneşti. În continuare vom expune o parte dintre aceste nume 
mari, cât şi numele unor instituţii, care i-au lăudat intensa şi voluminoasa activitate 
cărturărească. 

1. Ieromonah Ioanichie Bălan – „Mărturii româneşti la locurile sfinte” – Editura 
„Episcopiei Romanului şi Huşilor”, Roman, 1986, pag.576 – în revista „Mitropolia Banatului”, 
Timişoara, nr. 6/1997, pag.128; 

2. „Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti” – Editura „Institutul Biblic şi de 
Misiune al B.O.R.”, Bucureşti, pag.730 + planşe – în revista „Glasul Bisericii”, Bucureşti, nr. 
1/1989, pag.166; 

3. Preot Dr. Ioan Dură – „Monahismul românesc în anii 1948-1989, mărturii ale românilor 
şi consideraţii referitoare la acestea” – Editura „Harisma”, Bucureşti, 1994, pag.127 – în 
revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 9/1995, pag.7; 

4. Emil Bălai – „Îngerul curgerii (versuri)” – „Casa de presă şi editură Răsunetul”, 
Bistriţa,  1993  pag.72  –  în  revista  „Heliopolis”,  Timişoara,  an I,  nr. 9/1995, pag.7; 

5. Uniunea Juriştilor din România, Gh. Nistorescu, Ioan Molnar, Alexandru Boroi, Vasile 
Dobrinoiu, Ilie Pascu, Valerica Lazăr – „Drept penal – partea specială” – Editura „Continent 
XXI”, Bucureşti, 1995, pag.694 – în revista „Heliopolis”, Timişoara, nr. 10/1995, pag.7; 

6. Marton Ferencz – „Pentru cinci miliarde de pământeni ai mei” (poezii în limba 
maghiară) – Editura „Mirton”, Timişoara, 1995 – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 
10/1995, pag.7; 
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7. Vasile Dobrinoiu – „Corupţia în dreptul penal român” – Editura „Atlas Lex”, Bucureşti, 
1995, pag.336; în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 10/1995, pag.7; 

8. Liviu Groza – „File de istorie. Lupta de la Lugoj – 25 septembrie 1885” – Editura 
„Europa Nova”, 1995, pag.135 – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 11/1995, pag.6; 

9. Vasile Barbu – „Lacrimă la o margine de aşteptare” – Editura „Lumina”, Drobeta 
Turnu-Severin, 1995 – în revista „Helopolis”, Timişoara, an I, nr. 12/1995, pag.7; 

10.  Anghel Dumbrăveanu – „Dragoste  de iarnă”, Bucureşti, 1996, pag.120 – în revista 
„Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 2/1996, pag.9; 

11.  „Mărturie ortodoxă” – Revista comunităţii ortodoxe române  din Olanda, Haga, an XV, 
nr. 20/1996 – în revista „Heliopolis”, Timişoara,  an II,  nr. 10/1996, pag.11; 

12.  „Mărturie ortodoxă” – Revista comunităţii ortodoxe române din Olanda, Haga, an XV, 
nr. 19/1996 – în revista „Heliopolis”, Timişoara,  an II,  nr. 11/1996, pag.11; 

13.  Veronica Balaj – „Vara himerelor” – Editura „Perenia”, Timişoara, 1996, pag.148 – în 
revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 11/1996, pag.10; 

14.  Adrian Rădulescu – „Psihologia delincventului minor” – Editura „Ando-Tours”, 
Timişoara, pag.64 – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an III, nr. 1-3/1997, pag.16; 

15.  Maria Dascălu – „Heliopolis – Cetatea Soarelui” – Editura „Ando-Tours”, Timişoara, 
1997, pag.32 – în  revista  „Heliopolis”,  Timşoara,  an III,  nr.  4/1997, pag.16; 

16. Colonel Ion Gîrleanu – „Coordonate psiho-sociale ale delincvenţei juvenile în 
perioada tranziţiei” – Editura „Ando-Tours”, Timişoara, 1996, pag.124 – în revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, an II, nr. 1-3/1997, pag.15; 

17.  Ionel Cionchin – „Geto-daci de neam valac-pelasg” – Editura „Ando-Tours”, 
Timişoara, 1997, pag.172 – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an I, nr. 10-12/1997, 
pag.40; 

18.  Ioan Baba – „Mărturisiri – Confluenţe” – Editura „Ando-Tours”, Timişoara; Editura 
„S.L.A. Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, pag.176 – în revista „Lumină şi speranţă”, 
Găeşti, an II, nr. 10-12/1997, pag.2; 

19.  Ioan Baba – „Mărturisiri – Confluenţe” – Editura „Ando-Tours”, Timişoara; Editura 
„S.L.A. Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, pag.176 – în revista „Heliopolis”, Timişoara, 
an II, nr. 10-12/1997, pag.14; 

20.  Ionel Cionchin – „Geto-daci de neam valac-pelasg” – Editura „Ando-Tours”, 
Timişoara, 1997, pag.172 – în revista “Heliopolis”, Timişoara, an III, nr. 10-12/1997, pag.15; 

21.  Preot Alexandru Moţoc – „Biserica şi tinerii” – Editura „Macarie”, Târgovişte, 1997, 
pag.64 – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an III, nr. 4-6/1998, pag.40; 

22.  Mihail I. Vlad – „Aşa e viaţa” – Editura „Macarie”, Târgovişte, 1997, pag.64 – în revista 
„Lumină şi speranţă”, Găeşti, an III, nr. 4-6/1998, pag.41; 

23.  „Veronica Balaj, Mihail I. Vlad – „Interviuri cu Florentin Smarandache” – Editura 
„Macarie”, Târgovişte, 1998, pag.48 – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an III, nr. 4-
6/1998, pag.41-42: 

24.  Ioan Stan – „Curs de Teologie Dogmatică Ortodoxă” – Editura „Ando-Tours”, 
Timişoara, pag.320 – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an III, nr. 4-6/1998, pag.42-43; 

25.  Gherasim Putneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor – „În 
duhul evlaviei ortodoxe” – Editura „Geea”, Botoşani, 1999, pag.136 – în revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, an V, nr. 1-6/2000, pag.52; 

26.  Gherasim Putneanul, Epscop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor – „Cuvinte 
şi tâlcuri arhiereşti” – Grupul editorial „Muşatinii – Bucovina viitoare”, Suceava, 1999, 
pag.164 – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an V, nr. 1-6/2000, pag.52; 

27.  „Lumină pentru suflet” – revista Arhiepiscopiei Târgovişte şi a Facultăţii de Teologie, 
nr. 12/1999, pag.144 – în Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an I, nr. 4-6/2000, pag.7; 
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28.  “Glasul adevărului” – revista Epscopiei Buzăului, nr. 107-108/octombrie-decembrie 
1999, pag.124 – în Buletinul „ Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 4-6/2000, pag.8; 

29.  „Almanah Bisericesc” Editat de Arhiepiscopia Bucureştilor, 1999, pag.232 – în 
Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 4-6/2000, pag.8; 

30.  Ioan Mihălţan, Episcopul Oradei – „Idei din Sfintele Evanghelii pentru predicile 
duminicilor şi sărbătorilor de peste an” – Editura Epscopiei Ortodoxe Române a Oradiei, 
1999, pag.316 – în Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 4-6/2000, pag.8; 

31. Serapion Blaga, Prinţesa Tamaz (Floriile) – Editura „Geea”, Botoşani, 2000, pag.288 – 
în Buletinul „Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 10-12/2000, pag.6; 

32. Liviu Groza, Oameni de seamă din graniţa bănăţeană – Generalul Traian Doda – 
Editura „Dacia Europa Nova”, Lugoj, 1999, pag.144 – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, 
an V, nr.10-12/2000, pag.58; 

33. Liviu Groza, Din amintirile unui dezertor  – Editura „Dacia Europa Nova”, Lugoj, 2000, 
pag.120 – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an V, nr.10-12/2000, pag.59; 

34. Mitropolit Nicolae Armeanu , Popasuri duhovniceşti de la Crăciun la Paşti – 
Arhiepiscopia Timişoarei, Editura „Învierea” Timişoara, 2001, pag.280 – în revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, an VII, nr.1-6/2002, pag.49; 

35. Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Apa cea vie a ortodoxiei –  Editura 
„Renaşterea” Cluj-Napoca, 2002, pag.196 – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an VII, 
nr.1-6/2002, pag.49; 

36. Gherasim Cucoşel Putneanul şi Constantin Hrehor, Iarba din roata amurgului – 
Editura „Goia” Botoşani, 2001, pag.264 – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an VII, nr.1-
6/2002, pag.49. 

 
E. CĂRŢI PREFAŢATE 

 

1. „Carte de rugăciuni” – Editura Mânăstirii „Izvorul Miron”, Româneşti, aprilie 1990, 
pag.5-10; 

2. „Carte de zidire duhovnicească” – Editura Mânăstrii „Izvorul Miron”, Româneşti, iulie 
1994, pag.3; 

3. „Revoluţia de la 1848-1849 în zona Făgetului”, autor Ioan Cipu – Editura Mânăstirii 
„Izvorul Miron”, Româneşti, martie 1993, pag.3-4; 

4. „Mânăstirea Româneşti – contribuţii monografice”, autor Ioan Cipu – Editura 
Mânăstirii „Izvorul Miron”, Româneşti, aprilie 1994, pag.1; 

5. „Oameni care au fost”, autor Liviu Groza – Editura Mânăstirii „Izvorul Miron”, 
Româneşti, aprilie 1994, pag.3-4; 

6. „Lumea imaginilor (poezii)”, autor Carmen Cristea – Editura „Ando-Tours”, Timişoara, 
octombrie 1994, pag.3-4; 

7. „Valaco-Pelasgică – limba primilor scribi ai omenirii”, autor Ionel Cionchin – Editura 
„Ando-Tours”, Timişoara, mai 1996, pag.3-5; 

8. „Psihologia delincventului minor”, autor prof. Adrian Rădulescu – Editura „Ando-
Tours”, Timişoara, decembrie 1996, pag.5-6; 

9. „Rodna – pagini de monografie”, autor Emil Bălai, Rodica Bălai, Mircea Mureşianu şi 
Silvestru Leonţin Mureşianu – Editura „Ando-Tours”, Timişoara, noiembrie 1996, pag.7-8; 

10.  „Heliopolis – Cetatea Soarelui” (studii), autor Maria Dascălu – Editura „Ando-Tours”, 
Timişoara, ianuarie 1997, pag.5-6; 

11.  „Vis de april” (poezii), autor Raluca Tarbă – Editura „Ando-Tours”, Timişoara, 
ianuarie 1997, pag.5-6; 
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12.  „Grija pastorală a Bisericii faţă de cei din închisori” (meditaţii), autor Dr. Vasile 
Costin, Arhiepiscopul Târgoviştei – Editura „Ando-Tours” Timişoara, mai 1998, pag.5-6. 
 

F. CĂRŢILE UNOR AUTORI SCRISE DESPRE PREOTUL-SCRIITOR OCTAVIAN POP 
 

1. Ion Gheorghe Oltean, „Destin”, Editura Mânăstirii „Izvorul Miron”, Româneşti, 
februarie 1993; 

2. Ion Gheorghe Oltean, „În slujba neamului şi a credinţei stămoşeşti”, Editura 
Mânăstirii „Izvorul Miron”, Româneşti, aprilie 1994; 

3. Doina N. Drăgan şi Marana Strungă, „Un nume pentru eternitate”, Editura Mânăstirii 
„Izvorul Miron”, Româneşti, ianuarie 1995; 

4. Doru Milostean, „Omul sfinţeşte locul”, Editura Mânăstirii „Izvorul Miron”, Româneşti, 
mai 1995; 

5. Doina Drăgan, „Sub pecetea sacră a tainei”, Editura „Mirton”, Timişoara, iunie 1995; 
6. Mihail Rădulescu, „Gânduri de departe pentru un om de suflet”, Editura Mânăstirii 

„Izvorul Miron”, Româneşti, septembrie 1995; 
7. Doina Drăgan, „Distanţele iubirii”, Editura „Mirton”, Timişoara, octombrie 1995; 
8. Diana Niculescu, „Popas în armonmia timpului”, Editura „Ando-Tours”, Timişoara, 

octombrie 1998; 
9. Doina Drăgan, „Spiritualitate şi creştinătate”, Editura „Ando-Tours”, Timişoara, 

ianuarie 1997; 
10.  Maria Dascălu, „Heliopolis – Cetatea soarelui”, Editura „Ando-Tours”, Timişoara, 

februarie 1997; 
11.  Mariana Strungă şi Lavinia Miloş, „Sigiliul luminii”, Editura „Mirton”, Timişoara, mai 

1997; 
12.  Ionel Cionchin, „Destin, om, nume”, Editura „Ando-Tours”, Timşoara, octombrie 

1998; 
13.  Alexandru C. Mircea, „Mântuirea prin poezie”, Bucureşti, octombrie 1999. 

 

G. DIPLOME, DISTINCŢII , PREMII, MEDALII ŞI TITLURI DE MEMBRU DE ONOARE ŞI 
MEMBRU TITULAR ACORDATE 

 

I. DIPLOME 
A. Diploma de cetăţean de onoare – Primarul Comunei Tomeşti, jud. Timiş, având în 

vedere hotărârea Consiliului Local Comunal nr. 153 din 23 mai 1994, a acordat titlul de 
Cetăţean de onoare al comunei Tomeşti, protosinghelului Olivian Octavian Pop, „pentru 
merite deosebite şi pentru aportul socio-cultural, economic şi gospodăresc, precum şi pentru 
alte merite remarcabile”. 

 B. Diploma de apreciere – Prea Sfinţitul Părinte Emilian Birdaş, Episcopul 
Caransebeşului, a acordat la 23 iulie 1995 Diploma de apreciere protosinghelului Olivian 
Octavian Pop, „pentru statornicie în dreapta credinţă, precum şi pentru râvna arătată ca 
sprijinitor al Bisericii Ortodoxe Române, cât şi pentru interesul obştesc  faţă de neam”. 
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 C. Diploma de fidelitate - acordată de Editura „Prietenii cărţii”, Bucureşti în anul 1996 
domnului Olivian Octavian Pop „pentru fidelitate şi sprijinul acordat editurii în încercarea de 
păstrare şi transmitere a valorilor spiritualităţi româneşti şi universale, generaţiilor viitoare”. 

 D. Diplomă – acordată de Asociaţia Cultural-Artistică „Făgeţeana”, Făget, jud. Timiş, 
în anul 1996, protosinghelului Olivian Octavian Pop, la împlinirea vârstei de 40 de ani, „pentru 
merite deosebite în viaţa spirituală a zonei Făgetului”. 

 E. Diploma de merit – acordată  de Revista „Heliopolis”, Timişoara, în anul 1996, 
protosinghelului Olivian Octavian Pop, “pentru meritul deosebit în tărâmul culturii europene”. 

 F. Diploma de onoare - acordată de Revista „Heliopolis”, Timişoara în anul 1996, 
protosinghelului Olivian Octavian Pop „pentru contribuţia deosebită adusă la conceperea şi 
promovarea revistei”. 

 G. Diploma de apreciere – Înalt Prea Sfinţitul Dr. Vasile Costin, Arhiepiscopul 
Târgoviştei, a acordat la 11 noiembrie 1997 Diploma de apreciere nr. 4321, protosinghelului 
Olivian Octavian Pop, „pentru sprijinirea ctitoririi Bisericii cu Hramul „Sfântul Ioan Gură de 
Aur”, a Centrului de Reeducare Găeşti, jud. Dâmboviţa, pentru râvna şi dragostea faţă de 
Biserica strămoşească, cât şi pentru interesul obştesc faţă de neam şi renaşterea lui 
spirituală”. 

 H. Gramata patriarhală, nr. 326/1997 acordată de Patriarhia Română, la 13 noiembrie 
1997, „Crucea Patriarhală” protosinghelului Olivian Octavian Pop de la Centrul de Reeducare 
Găeşti „în semn de preţuire şi de recunoaştere a lucrului bine plăcut lui Dumnezeu, săvârşit 
spre propăşirea Bisericii şi a credinţei mântuitoare. Cu încredinţarea că această cinstire va fi 
temei pentru împlinirea şi sporirea strădaniilor creştine”. 

 I. Diplomă jubiliară – acordată de Consiliul Local Găeşti, oraşul Găeşti, jud. 
Dâmboviţa, în anul 1998, domnului Octavian Pop, „pentru merite deosebite în activitatea 
depusă în slujirea intereselor oraşului Găeşti”. 

 J. Diplomă – acordată de Academia Dacoromână Bucureşti în anul 1998, domnului 
protosinghel Olivian Pop, „pentru activitatea publicistică şi scriitoricească”. 

 K. Diploma de apreciere, nr. 213 din 25 iunie 1999, acordată de Arhiepiscopia 
Târgoviştei, preotului capelan Olivian Pop, „în semn de preţuire şi apreciere a lucrului realizat 
şi bineplăcut lui Dumnezeu, săvârşit spre propăşirea Biserici Ortodoxe Ro-mâne şi a credinţei 
mântuitoare şi pentru râvna şi dragostea arătată Bisericii strămoşeşti, cât şi interesului 
obştesc manifestat permanent faţă de neam şi renaşterea lui spirituală”. 

II. DISTICŢII SPECIALE 
A. Distincţia specială, acordată de Societatea literar-artistică „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia 

– Iugoslavia, la 29 aprilie 1995, protosinghelului Olivian Octavian Pop, „pentru colaborarea 
deosebită cu S.L.A. „Tibiscus” şi însemnatul sprijin acordat Festivalului Internaţional de 
poezie „Drumuri şi spice”, Ediţia a II-a, din 29-30 aprilie 1995”. 
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 B. Distincţie specială, acordată de Societatea literar-artistică „Tibiscus”, Uzdin, R. 
Serbia – Iugoslavia, la 5 august 1997, protosinghelului Olivian Octavan Pop, „pentru sprijinul 
acordat Societăţii literar-artistice „Tibiscus” şi a Festivalului Internaţional de poezie”. 

III.  PREMII SPECIALE 
 A. Redacţia revistei „Viaţa Monahală”, Româneşti, jud. Timiş a acordat 

protosinghelului Olivian Octavian Pop, Premiul Special pentru următoarele lucrări: 

  1. „Vestirea cea din urmă a patimilor Domnului (meditaţii)” – Editura  
Mânăstirii „Izvorul Miron”, Româneşti, 1990; 
  2. „Merinde pentru suflet” (scrieri de teologie) -  Editura Mânăstirii „Izvorul 
Miron”, Româneşti, 1991; 
  3. „De la cuvânt la faptă (predici)” – Editura Mânăstirii „Izvorul Miron”, 
Româneşti, 1991; 
  4. „Ortodoxia Românească” (studii de istoria Bisericii Ortodoxe Române) – 
Editura „Eurobit”, Timişoara, 1993; 
  5. „Cuget Ortodox” (studii de teologie) – Editura „Mirton”, Timişoara, 1995. 
 

 B. Redacţia revistei „Heliopolis”, Timişoara, jud. Timiş, a acordat protosinghelului 
Olivian Octavian Pop Premiul Special pentru următoarele lucrări: 

1. „Nefericirea” (poezii) – Editura „Centrului de Reeducare”, Găeşti, 1996; 
2. „Sfânta Scriptură povestită” (comentariu) – Editura „Centrului de Reeducare”, Găeşti, 1996; 
3. „Gânduri” (roman) – Editura „Eurobit”, Timişoara, 1996; 

4. „Cuvântul care zideşte” (meditaţii) – Editura „Centrului de Reeducare”, Găeşti, 1996; 
5. „Voice to heaven – Glas spre cer” (poezii) – Editura „Mirton”, Timişoara, 1996; 

6. „Omeneştile suferinţe” (poezii) – Editura „Mirton”, Timişoara, 1996, (în limba sârbă). 
 

IV.  MEMBRU DE ONOARE 
1. Societatea literar-artistică „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, a conferit la 5 

august 1995, Titlul de Membru de onoare protosinghelului Olivian Octavian Pop, „pentru 
contribuţia sa la promovarea activităţii S.L.A. „Tibiscus”, a valorilor cultural-spiritual-umane 
şi pentru excepţionala activitate şi contribuţie de valorificare a patrimoniului cultural-ştiinţific 
românesc”. 

2. Societatea culturală „Ginta latină”, Iaşi a conferit la 1 decembrie 1995, Titlul de Membru 
de onoare protosinghelului Olivian Octavian Pop, „pentru contribuţia sa la promovarea 
valorilor spirituale şi a demnităţii neamului românesc”. 

3. Comunitatea românilor din Iugoslavia – Filiala Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, a conferit la 
9 august 1996 titlul de Membru de onoare protosinghelului Olivian Octavian Pop, „pentru 
contribuţia sa la promovarea valorilor spirituale şi a demnităţii neamului românesc”. 

V. MEMBRU TITULAR 
A. În Societatea Scriitorilor Români, Bucureşti, din anul 1993. 
B. În Societatea Avram Iancu, Filiala Timişoara, din anul 1995. 
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C. În Academia Dacoromână, Bucureşti, din anul 1996. 
D. În Liga Apărării Drepturilor Omului, Bucureşti, România (Membră în Federaţia 

Internaţională a Drepturilor Omului de la Paris şi în Consiliul Europei), din anul 1998. 
E. În Asociaţia Internaţională a Scriitorilor şi Oamenilor de Artă Români – Literart XXI – 

Georgia – Statele Unite ale Americii, din anul 1998. 
F. În Organizaţia Internaţională a Jurnaliştilor de la Praga, afiliată la O.N.U. şi U.N.E.S.C.O. 

din aprilie 1998. 
G. În Societatea Ziariştilor din România (S.Z.R.) din aprilie 1998. 
H. În Uniunea Juriştilor din România, din iulie 1998. 
I. În Cenaclul „Mircea Eliade”  al Societăţii Scriitorilor Români, Bucureşti, din septembrie 

1998. 
J. În Organizaţia Internaţională a Aromânilor, Timişoara, din ianuarie 1999. 

 

VI. MEDALII 
 Cu prilejul unor date importante din viaţa Jandarmeriei Române, au fost conferite 

protosinghelului Olivian Octavian Pop de la Centrul de Reeducare Găeşti, prin Ordine de Zi pe 
Unitate, de către U.M. 0389 Lugoj, următoarele medalii jubiliare: 

1. Medalia Jubiliară cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei 
„Jandarmeria 100”; 

2. Insigna Jubiliară cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la eroicele lupte duse de 
Jandarmerie în 1944; 

3. Insigna Jubiliară cu prilejul împlinirii a 145 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei 
Române. 
H. DIPLOME ACORDATE CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A DOI ANI DE EXISTENŢĂ  A REVISTEI 

„LUMINĂ ŞI SPERANŢĂ”, EDITATĂ DE CENTRUL DE REEDUCARE  GĂEŞTI – JUDEŢUL 
DÂMBOVIŢA 

1. Diploma de apreciere, acordată de Imprimeria Mirton, Timişoara, în anul 1998, 
domnului Octavian Pop „pentru merite deosebite, cu ocazia aniversării a doi ani de la 
înfiinţarea revistei „Lumină şi speranţă”„; 

2. Diploma de apreciere acordată de Societatea Culturală „Avram Iancu”, Filiala 
Timişoara, în anul 1998, protosinghelului Olivian Pop „la împlinirea celor doi ani de la 
fondarea revistei „Lumină şi speranţă” şi pentru merite deosebite în viaţa cultural spirituală a 
românilor de pretutindeni”; 

3. Diploma de apreciere acordată de S.C. Electrometal S.A. Timişoara în anul 1998 
domnului Olivian Pop „pentru promovarea culturii şi contribuţia adusă pe tărâm socio-
cultural şi educativ în formarea tinerei generaţii, cu ocazia aniversării a doi ani de la apariţia 
revistei „Lumină şi speranţă”„; 

4. Diploma de apreciere acordată de S.C. Secoia Impex-Prod, Timişoara, în anul 1998 
preotului Olivian Pop „pentru merite deosebite în activitatea educaţională pusă în slujba 
semenilor, cu ocazia aniversării a doi ani de la apariţia revistei „Lumină şi speranţă”„; 

5. Diploma de apreciere acordată de S.C. Graffi-Fix, Timişoara, în anul 1998, preotului 
Olivian Pop „pentru aportul adus pe tărâm socio-cultural şi de formare a generaţiilor viitoare, 
cu ocazia împlinirii a doi ani de la fondarea revistei „Lumină şi speranţă”„; 

6. Diploma de fidelitate acordată de Editura „Eurobit”, Timişoara, în anul 1998, domnului 
preot-jurist Octavian-Olivian Pop „pentru fidelitatea şi sprijinul acordat editurii noastre, în 
încercarea de păstrare şi transmitere a valorilor spirituale româneşti şi universale, 
generaţiilor viitoare, cu ocazia aniversării a doi ani de apariţie ne-întreruptă a revistei „Lumină 
şi speranţă”„; 
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7. Diploma aniversară acordată de Primăria Oraşului Găeşti în anul 1998 domnului 
Olivian Octavian Pop „pentru merite deosebite pe tărâm cultural educativ şi pentru 
contribuţia sa la promovarea valorilor umane cu prilejul aniversării a doi ani de existenţă a 
revistei „Lumină şi speranţă”„; 

8. Diplomă acordată preotului-jurist Octavian Olivian Pop de către Asociaţia Culturală 
„Junii Valahi”, Târgovişte, „pentru merite deosebite în promovarea folclorului românesc şi 
pentru prietenia acordată cu ocazia aniversării a doi ani de existenţă a revistei „Lumină şi 
speranţă”„; 

9. Diplomă specială Acordată de Editura „Macarie”, Târgovişte în anul 1998 preotului-
jurist Olivian Pop „pentru merite deosebite în activitatea culturală şi cu ocazia sărbătorii a doi 
ani de la apariţia primului număr al revistei „Lumină şi speranţă”„; 

10.  Diplomă de merit acordată de Editura „Ando-Tours”, Timişoara, în anul 1998 
preotului-jurist Octavian Pop „pentru contribuţia deosebită adusă la concepera şi 
promovarea valorilor culturale şi moral-religioase, cu ocazia aniversării celor doi ani de 
existenţă a revistei „Lumină şi speranţă”„; 

11.  Diplomă de merit acordată de B R O L Medical Center, Timişoara, în anul 1998 P.C. 
Preot Olivian Pop, „pentru merite remarcabile pe tărâm cultural cu ocazia sărbătoririi a doi ani 
de la fondarea revistei „Lumină şi speranţă”„; 

12.  Diploma de merit acordată de Clinica de chirurgie plastică şi reconstructivă, 
Timişoara, în anul 1998, P.C. Preot Olivian Pop „pentru merite remarcabile pe tărâm cultural, 
cu ocazia sărbătoririi a doi ani de la fondarea revistei „Lumină şi speranţă”„; 

13.  Diploma de merit acordată de S.C. Electroomnia, Timişoara, în anul 1998, P.C. Preot 
Olivian Pop,”pentru merite deosebite în promovarea culturii, atât în ţară cât şi în străinătate, 
cu ocazia aniversării celor doi ani de existenţă a revistei „Lumină şi speranţă”„; 

14.  Diploma de merit acordată de  S.C. Mediprax, Timişoara, în anul 1998, P.C. Preot 
Olivian Pop, „pentru merite deosebite în promovarea culturii atât în ţară cât şi în străinătate, 
cu ocazia aniversării a doi ani de existenţă a revistei „Lumină şi speranţă”„; 

15.  Diploma de merit acordată de S.C. Business Carode, Timişoara, în anul 1998, P.C. 
Preot Olivian Pop, „pentru merite deosebite în promovarea culturii atât în ţară cât şi în 
străinătate, cu ocazia aniversării a doi ani de existenţă a revistei „Lumină şi speranţă”„; 

16.  Diploma de merit acordată de S.C. ProdMar, Timişoara, în anul 1998, P.C. Preot 
Olivian Pop „pentru merite deosebite în promovarea culturii atât în ţară cât şi în străinătate, 
cu ocazia aniversării a doi ani de existenţă a revistei „Lumină şi speranţă”„; 

17.  Diploma de merit acordată de Centrul de Reeducare, Găeşti, în anul 1998, P.C. Preot 
Olivian Pop „pentru munca depusă pe tărâm socio-cultural şi pentru merite deosebite, cu 
ocazia aniversării celor doi ani de existenţă a revistei „Lumină şi speranţă”„. 
 

I. CONSEMNĂRI ÎN PRESA SCRISĂ DESPRE LUCRĂRILE ŞI ACTIVITATEA PREOTULUI 
SCRIITOR OCTAVIAN POP (OLIVIAN RODNEANUL) 

 
1. Monahia Patricia Codău – „Spicuiri din activitatea mânăstirilor bănăţene” – în revista 

„Viaţa Mohahală”, Româneşti, an I, nr. 1/1990; 
2. Redacţia „Viaţa monahală” – „Prea Cuviosul Părinte Protosinghel Olivian Pop, 

fondatorul şi redactorul responsabil al foii noastre religioase, la 34 de ani de viaţă şi la 10 ani 
de slujire preoţească” – în revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an I, nr. 2/1990; 

3. Monahul Justin Pană – „Tunderi în monahism şi rasoforii la Mânăstirea „Izvorul 
Miron”, Româneşti, judeţul Timiş” – în revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an I, nr. 1/1990; 
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4. Damian Lungu – „Un stareţ – o mânăstire” – în „ Lumina creştină” (almanah), 
Bucureşti, an I, nr. 1/1991; 

5. I. Gh. Oltean – „Popas la mânăstire” – în ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, an II, nr. 
23/1991; 

6. Ioan Cipu – „Mînăstirea „Izvorul Miron”„ – în ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, an II, nr. 
23/1991; 

7. Aurel Turcuş – „Hramul Mânăstirii „Izvorul Miron”, Româneşti” – în ziarul 
„Renaşterea Bănăţeană”, Timişoara, nr. 732/1992; 

8. Cornel Nândreanul – „Mânăstirea Româneşti – izvor de spiritualitate şi cultură” – în 
ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, an III, nr. 75/1992; 

9. Ion Marin Almăjan – „Să nu căutăm cinstea oamenilor şi nici mărirea deşartă a lumii” 
– în ziarul „Renaşterea Bănăţeană”, Timişoara, nr. 803/1992; 

10.  Florin Petrescu – „Înaltă trăire creştinească” – în ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, an 
IV, nr. 101/1993; 

11.  D. Baiski – „Versuri deosebite – versuri ocolite” – în ziarul „Agenda”, Timişoara, an 
IV, nr. 18/1993; 

12.  Damian Ureche – „Păstorul şi poezia” – în ziaul „Renaşterea Bănăţeană”, Timişoara, 
nr. 970/1993; 

13.  Marius Ciurescu – „Credinţă … Nădejde … Iubire” – în ziarul „Lugojul”, Lugoj, an III, 
nr. 19/1993; 

14.  Rodica Opreanu – „Flash editorial. Debuturi” – în „Paralela 45”, supliment de 
cultură, literatură şi artă al ziarului „Renaşterea Bănăţeană”, Timişoara, din 31 mai 1993; 

15.  Ion Marin Almăjan – „Expoziţie de carte şi obiecte de cult” – în ziarul „Renaşterea 
Bănăţeană”, Timişoara, nr. 995/1993; 

16.  Ilie Chelariu – „Româneşti – iunie 1993” – în ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, an VI, nr. 
108/1993; 

17.  Ioan Cipu – „Lansare de carte” – în ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 
108/1993; 

18.  I. Gh. Oltean – „Expoziţia de carte şi artă religioasă de la Mânăstirea „Izvorul Miron” 
– în revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an VI, nr. 7-9/1993; 

19.  Justinian – Episcopul Maramureşului şi Sătmarului – „Scrisoare deschisă” – în 
revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an VI, nr. 7-9/1993; 

20.  Vasile Bujor Păcurar – „Recenzie – Carte de rugăciuni” – în revista „Viaţa 
Monahală”, Româneşti, an VI, nr. 7-9/1993; 

21.  Florin Petrescu – „Versuri funebre” de protosinghel Olivian Pop, Editată de 
Mânăstirea „Izvorul Miron”, Româneşti, 1993 – „Pe ultimul drum” – în revista „Viaţa 
Monahală”, Româneşti, an VI, nr. 7-9/1993; 

22.  Traian Iancu – „Cronica literară – poezii – de Protosinghel Olivian Pop” – în ziar 
„Redeşteptarea”, Lugoj, an VI, nr. 121/1993; 

23.  Adrian Dinu Rachieru – „În loc de cronica literară: Destin (I. Gh. Oltean)” – în 
„Paralela 45”, supliment de cultură, literatură şi artă al ziarului „Renaşterea Bănăţeană”, 
Timişoara, nr. 27/1993; 

24.  Mioriţa Ursulescu – „Trăire preoţească” – în revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, 
an IV, nr. 10-12/1993; 

25.  I. Gh. Oltean – „O zi a bucuriei” – în ziarul „Renaşterea Bănăţeană”, Timişoara, nr. 
11-13/1993; 

26.  Ioan Cipu – „Lecţii de creştinism” – în ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, nr. 
128/1993; 
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27.  Florin Petrescu – „Ortodoxia românească” – în ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, an IV, 
nr. 135/1993; 

28.  Nicolae M. Stanoiev – „Tradiţii populare păstrate admirabil la Româneşti” – în ziarul 
„Renaşterea Bănăţeană”, Timişoara, nr. 1169/1993; 

29.  Cristian Ghinea – „O carte necesară – Ortodoxia Românească, de protosinghel 
Olivian Pop” – în revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an V, nr. 1-3/1994; 

30.  Cristian Ghinea – „Apariţii editoriale: În slujba neamului şi a credinţei strămoşeşti” 
de I. Gh. Oltean şi „Canonizarea Sfinţilor în Biserica Ortodoxă” de Olivian Pop – în ziarul 
„Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 148/1994; 

31.  Redacţia „Curcubeul Timocean” – „Lansare de carte” – în revista „Curcubeul 
Timocean”, Bor, R. Serbia – Iugoslavia, an I, nr. 3/1994; 

32.  Cristian Ghinea – „Un mesaj către semeni” – în ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, 
nr. 153/1994; 

33.  Ioan Cipu - „Mânăstirea Româneşti” – în ziarul „Redşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 
157/1994; 

34.  Ilie Chelariu – „Argumentum” – în ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 158/1994; 
35.  Aurel Păuncu – „Semnal editorial: Mânăstirea Româneşti” – în ziarul 

„Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 158/1994; 
36.  I. Gh. Oltean – „Prof. Ioan Cipu – Făget, Trăirea preoţească a protosinghelului 

Olivian Pop, o carte – dar de suflet pentru preoţi, călugări şi credincioşi” – în ziarul „Cuvântul 
Românesc Torăcean”, Iugoslavia, an III, nr. 2/1994; 

37.  I. Gh. Oltean – „Evenimente: 530 de ani de atestare documentară a localităţii 
Româneşti” – în revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an V, nr. 7-9/1994; 

38.  Ilie Chelariu – „Argumentum” – în revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an V, nr. 7-
9/1994; 

39.  Doina Bardac Drăgan – „O viaţă de om în slujba neamului românesc. Lansare de 
carte: Omeneştile suferinţe, autor: protosinghel Olivian Octavian Pop” – în revista „Viaţa 
Monahală”, Româneşti, an V, nr. 7-9/1994; 

40.  Ilie Chelariu – „Oameni care sunt pentru oameni care au fost” – în revista „Viaţa 
Monahală”, Româneşti, an V, nr. 7-9/1994; 

41.  Liviu Radu – „Apariţii editoriale: Iarna vieţii nu ştim când se abate asupra fiecăruia 
dintre noi” – în revista „Viaţa Monahală”, an V, nr. 7-9/1994; 

42.  Cristian Ghinea – „Apariţie editorială: Hrană duhovnicească” - în ziarul 
„Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 164/1994; 

43.  Florin Petrescu – „Pelerinaj la Mânăstirea „Izvorul Miron” Româneşti” – în ziarul 
„Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 166/1994; 

44.  Doina Bardac Drăgan – „Puncte de reper în decodarea poemului „Omeneştile 
suferinţe”, autor protosinghelul Olivian Pop” – în revista „Viaţa monahală”, Româneşti, an V, 
nr. 10-12/1994; 

45.  Cristian Ghinea – „Mesaje creştine” – în revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an V, 
nr. 10-12/1994; 

46.  Doina Drăgan – „Ca un arc de triumf peste viaţă: Ortodoxia românească, autor 
protosinghel Olivian Pop” – în revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an V, nr. 10-12/1994; 

47.  Doina Bardac Drăgan – „Carte de zidire duhovnicească” – în revista „Viaţa 
Monahală”, Româneşti, an V, nr. 10-12/1994; 

48.  Mariana Strungă – „Hrană duhovnicească” – în revista „Viaţa Monahală”, 
Româneşti, an V, nr. 10-12/1994; 

49.  Redacţia „Viaţa Monahală” – „Felicitare” – în revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, 
an V, nr. 10-12/1994; 
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50.  Redacţia „Tibiscus” – „Mânăstirea Izvorul Miron Româneşti” – în ziarul „Tibiscus”, 
Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, an V, nr. 10-11/1994; 

51.  Doina Bardac Drăgan – „Carte de zidire duhovnicească, autor protosinghel Olivian 
Pop” – în revista „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, an V, nr. 10-11/1994; 

52.  Doina Drăgan – „Ca un arc de triumf peste viaţă” – în revista „Heliopolis”, 
Timişoara, an I, nr. 1/1995; 

53.  I. Gh. Oltean – „Festivalul de folclor de la Româneşti” – în ziarul „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an V, nr. 189/1995; 

54.  Alexandru Jebeleanu, Rodica Opreanu şi Horia Târu – „Un nume pentru eternitate” – 
în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 2/1995; 

55.  Doina Drăgan – „Ca un arc de triumf peste viaţă” – în revista „Heliopolis”, 
Timişoara, an I, nr. 3/1995; 

56.  Marius Sîrbu – „Prin grădinile paradisului regăsit” – în ziarul „Redeşteptarea”, 
Lugoj, an V, nr. 195/1995; 

57.  Doina Drăgan – „Glas spre cer” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 3/1995; 
58.  Marius Sîrbu – „Simplitate şi altruism” – în ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 

201/1995; 
59.  Aurel Păuncu – „Un nume pentru eternitate” – în revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an VI, nr. 4-6/1995; 
60.  Doina Drăgan – „Sfaturi duhovniceşti – meditaţii” – în revista „Viaţa Monahală”, 

Româneşti, an VI, nr. 4-6/1995; 
61.  Redacţia „Heliopolis” – „Fragmente din cartea: „Un nume pentru eternitate” de 

Doina N. Drăgan şi Mariana Strungă” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 4/1995; 
62.  Alexandru Jebeleanu şi Doina Drăgan – „Glas spre cer” – în revista „Heliopolis”, 

Timişoara, an I, nr. 4/1995; 
63.  Florian Mihalcea – „Un autor, o carte: Gânduri de departe pentru un om de suflet” – 

în ziarul „Timişoara”, Timişoara, an VI, nr. 78/1995; 
64.  Marius Sârbu – „Într-o firidă de linişte …” – în ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, 

nr. 205/1995; 
65.  I. Gh. Oltean şi Doina Drăgan – „Sărbătoare de suflet la Făget” – în revista 

„Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 5/1995; 
66.  Aurel Păuncu – „Glas spre cer” – în revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an VI, nr. 

7-9/1995; 
67.  Doina Drăgan – „Glas spre cer” – în revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an VI, nr. 

7-9/1995; 
68.  Liviu Groza – „O viaţă de om pusă în slujba neamului şi a Bisericii pe care cu atâta 

drag le slujeşte” – în revista „Viaţa Monahală”, Româneşti, an VI, nr. 7-9/1995; 
69.  Rodica Opreanu – „Scurtă incursiune în iconografia bizantină” – în revista „Viaţa 

Monahală”, Româneşti, an VI, nr. 7-9/1995; 
70.  Diana Niculescu – „Carte de rugăciuni” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 

6-8/1995; 
71.  Valentina Bobină – „Săptămâna Patimilor – meditaţii şi poezii religioase” – în revista 

„Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 6-8/1995; 
72.  Diana Niculescu – „Omul sfinţeşte locul” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, 

nr. 6-7/1995; 
73.  Valentina Bobină – „Cuget ortodox” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, 

supliment/iulie 1995; 
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74.  Doina N. Drăgan şi Alexandru Jebeleanu – „Lansare de carte: Cuget Ortodox; Sub 
pecetea sacră a tainei; În licărul candelei” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, 
supliment/iulie 1995; 

75.  Vali Vucovan – „Sub pecetea sacră a tainei” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, 
supliment/iulie 1995; 

76.  Doina Drăgan – „Protosinghelul Olivian Pop” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an 
I, supliment/iulie 1995; 

77.  Elena Moldoveanu – „Consideraţii muzicale” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an 
I, suplimenmt/iulie 1995; 

78.  Redacţia „Timpul” – „Apariţii editoriale” – în ziarul „Timpul”, Reşiţa, an VI, nr. 
153/1995; 

79.  Redacţia „Heliopolis” – „Meditaţie creştină” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, 
nr. 9/1995; 

80.  Maria V. Duca – „Dedicaţie protosinghelului Olivian Pop” – în revista „Heliopolis”, 
Timişoara, an I, nr. 9/1995; 

81.  Redacţia „Heliopolis” – „Fragmente din cartea „Distanţele iubirii” de Doina Drăgan” 
– în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 9/1995; 

82.  Valentina Bobină – „Cuvânt şi suflet” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 
9/1995; 

83.  Doina Drăgan – „Sfânta Scriptură povestită” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an 
I, nr. 9/1995; 

84.  Pavel Andrei Cicală (Iugoslavia) – „La Mânăstirea Izvorul Miron” – în revista „Viaţa 
Monahală”, Româneşti, an VI, nr. 10-12/1995; 

85.  Redacţia „Heliopolis” – „Fragmente din cartea „Distanţele iubirii” de Doina Drăgan” 
– în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 9/1995; 

86.  Academician Panait Stănescu Bellu – „Despre icoane şi iconografie” – în revista 
„Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 9/1995; 

87.  Marius Sîrbu – „Semnal editorial: De la un suflet la altul. Mântuirea …” – în revista 
„Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 10/1995; 

88. Alexandru Jebeleanu – „Epistolarul unui om de suflet” – în revista „Heliopolis”, 
Timişoara, an I, nr. 10/1995; 

89.  Redacţia „Heliopolis” – „Din dragoste pentru copii” – în revista „Heliopolis”, 
Timişoara, an I, nr. 10/1995; 

90.  Redacţia „Heliopolis” – „Fragmente din cartea „Distanţele iubirii” de Doina Drăgan” 
– în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 10/1995; 

91.  Mihai Sorin Lazăr – „Izvor de iubire şi credinţă” – în ziarul „Renaşterea Bănăţeană”, 
Timişoara, nr. 1726/1995; 

92.  Maria V. Duca – „În harul lui octombrie – protosinghelului Olivian Pop la înplinirea 
vârstei de 39 ani” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 11/1995; 

93.  Daniel Moldovan – „Izvor de cântec românesc” – în ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, 
an V, nr. 232/1995; 

94.  Valentina Bobină – „Izvor de cântec românesc” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, 
an I, nr. 12/1995; 

95.  Doina N. Drăgan şi Alexandru Jebeleanu – „Lansarea cărţilor: „Izvor de cântec 
românesc” şi „Distanţele iubirii – prilej de înălţate sufletească” – în revista „Heliopolis”, 
Timişoara, an I, nr. 12/1995; 

96.  Doina N. Drăgan – „Lumină spre descoperirea neamurilor (predici)” – în revista 
„Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 12/1995; 
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97.  Academician Panait Stănescu Bellu – „Distanţele iubirii” – în revista „Heliopolis”, 
Timişoara, an I, nr. 12/1995; 

98.  Vasile Barbu – „Chemarea tainică – părintelui Olivian de la Româneşti” – în revista 
„Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 12/1995; 

99.  Doina N. Drăgan – „Merinde pentru suflet – scrieri de teologie pastoral-misionare, 
liturgice şi de drept” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an I, nr. 12/1995; 

100. Alexandru Jir – „Concept de ocrotire, conservare şi restaurare a Bisericii, surprins în 
cartea autorului Olivian Pop: „Conservarea, restaurarea şi întreţinerea Bisericii, monument 
istoric”„ – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 1/1996; 

101. Vasile Pistolea – „Doi autori şi o formă literară” – în ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, an 
V, nr. 242/1996; 

102. Doina Drăgan – „De la cuvânt la faptă” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 
2/1996; 

103. Redacţia „Heliopolis” – „Învierea 1995 la Mânăstirea „Izvorul Miron” Româneşti” – în 
revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 4/1996; 

104. Doina Drăgan – „Galeria de portrete scrise: protosinghelul Olivian Pop” – în revista 
„Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 4/1996; 

105. George Coandă – „Eveniment cultural” – în ziarul „Dâmboviţa”, Târgovişte, nr. 
1090/1996; 

106. Redacţia „Heliopolis” – „Românii de pretutindeni se întâlnesc la Heliopolis” – în 
revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 5/1996; 

107. Academician Panait Stănescu Bellu – „O analiză pentru o judecată preoţească” – în 
revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 5/1996; 

108. Căpitan Marin Nicolae – „O zi a bucuriei” – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, 
an I, nr. 3-5/1996; 

109. Doina Drăgan – „Ediţie specială cu ocazia lansării de carte la Deva” – în revista 
„Heliopolis, Timişoara, an II, nr. 9/1996; 

110. Valentina Bobină – „Cuvântul care zideşte” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, 
nr. 9/1996; 

111. Veronica Balaj – „Gânduri” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 9/1996; 
112. Valentina Bobină – „Nefericirea” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 9/1996; 
113. Vali Vucovan  - „Sfânta Scriptură povestită” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, 

nr. 9/1996; 
114. Redacţia „Heliopolis” – „La mulţi ani – Urare” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an 

II, nr.. 9/1996; 
115. Anicuţa Barbu – „Vitrina cu cărţi – Cărţi de căpătâi ale ortodoxiei noastre” – în ziarul 

„Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, an VII, nr. 6/1996; 
116. Marinela Gavrilei – „Lansare în spiritualitate” – în ziarul „Oglinda”, Deva, an II, nr. 

131/1996; 
117. Căpitan Marin Nicolae – „O zi de neuitat” – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, 

an I, nr. 6-8/1996; 
118. Vasa Barbu – „Triplă lansare de carte” – în revista „Libertatea”, Panciova, R. Serbia – 

Iugoslavia, an II, nr. 2733/1996; 
119. Doina Drăgan – „Canonizarea Sfinţilor în Biserica Ortodoxă” – în revista „Heliopolis”, 

Timişoara, an II, nr. 10/1996; 
120. Ana Zlibuţ – „Noţiuni de administraţie publică” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, 

an II, nr. 10/1996; 
121. Diana Niculescu – „Drept canonic” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 

10/1996; 
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122. Doina Drăgan – „9-10 august 1996 Uzdin – Iugoslavia” – în revista „Heliopolis”, 
Timişoara, an II, nr. 10/1996; 

123. Doina Drăgan – „Conservarea, restaurarea şi întreţinerea Bisericii, monument 
istoric” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 10/1996; 

124. ,Redacţia „Heliopolis” – „La mulţi ani – urare” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an 
II, nr. 11/1996, pag.10; 

125. Vasile Barbu – „Iubindu-l pe Olivian Octavian“ – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an 
II, nr. 11/1996, pag.10; 

126. Iulian Hitişanul – „Părintelui Olivian Pop” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an II; 
nr. 11/1996, pag.10; 

127. Doina Drăgan – „22 octombrie 1996. Părintelui Octavian Pop la 40 de ani de viaţă” – 
în revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 11/1996; 

128. Căpitan Marin Nicolae – „Cunoaştere şi adevăr. Cartea creştinului începător” – în 
revista „Heliopolis”, Timişoara, an II, nr. 11/1996; 

129. Doina Drăgan – „Munca este foarte complexă” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, 
an II, nr. 11/1996; 

130. Francisc Marton şi Anca Aslau – „Seară literară cu lansări de carţi” – în ziarul 
„Timişoara”,Timişoara, an VII, nr. 294 (1696)/1996; 

131. Valentina Bobină şi Ana Zlibuţ – „Lansarea cărţilor: “ …Spre celălalt legământ”, de 
Octavian Pop şi „Popas în armonia trupului” de Diana Niculescu” – în revista „Heliopolis”, 
Timişoara, an II, nr. 12/1996; 

132. Ion Gârleanu – „La mulţi ani părintelui Olivian” – în revista „Lumină şi speranţă”, 
Găeşti, an I, nr. 10/1996; 

133. Diana Niculescu, Ana Zlibuţ Emilian Tarbă şi Doina Drăgan – „Preocupări în 
domeniul psihopedagogiei, ale scriitorului Olivian Octavian Pop” – în revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, an I, nr. 9-10/1996; 

134. Dorin Murariu – „Legământ neliniştit” – în ziarul „Redeşteptarea”, Lugoj, an V, nr. 
197/1996; 

135. Preot Theodor Damian – „Portret literar” – în revista „Lumină lină”, New York, S.U.A., 
vol I, nr. 5/1996; 

136. Emil Bălai – „Cuvântul care zideşte” – în ziarul „Minerva”, Bistriţa, an VIII, nr. 66-
67/1997; 

137. Virgil Ureche – „Meleaguri apropiate inimii noastre” – în ziarul „Minerva”, Bistriţa, an 
VIII, nr. 66-67/1997; 

138. Mariana Strungă – „El vine iar …” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an III, nr. 1-
3/1997; 

139. Ionel Cionchin – „Rodna – pagini de monografie” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, 
an III, nr. 1-3/1997; 

140. Valentina Bobină – „…Spre celălalt legământ” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an 
III, nr. 1-3/1997; 

141. Adina Costin – „Voice The Heavăn“ – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an III; nr. 1-
3/1997; 

142. Veronica Balaj – „Popas în armonia timpului” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an 
III, nr. 1-3/1997; 

143. Mariana Strungă – „Distanţele iubirii” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an III, nr. 1-
3/1997; 

144. Colonel Ion Gîrleanu – „Misiunea preotului de penitenciar” – în revista „Heliopolis”, 
Timişoara, an III, nr. 1-3/1997; 
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145. Mariana Strungă – „Melancolia ca ipostază a iubirii” – în revista „Heliopolis”, 
Timişoara, an III, nr. 1-3/1997; 

146. Doina Drăgan – „Pagini de monografie” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an III, nr. 
1-3/1997; 

147. Maior Constantin Rădulescu – „Probleme de practică juridică în materia 
circumstanţelor agravante” – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti. An II, nr. 1-3/1997; 

148. Căpitan Marin Nicolae – „Exigenţele sociale şi legea penală” – în revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, an II, nr. 1-3/1997; 

149. Maria Dascălu – „Amintiri de viaţă – nuvele” – în revista „Lumină şi speranţă”, 
Găeşti, an II, nr. 1-3/1997; 

150. Redacţia „Tibiscus” – „Octavian Pop – şi în limba sîrbă” – ziarul „Tibiscus”, Uzdin, 
R. Serbia – Iugoslavia, an VIII, nr. 1/1997; 

151. Simona Popovici – „Seară cu lumină lină” – în ziarul „Agenda zilei”, Timişoara, an II, 
nr. 21/1997; 

152. Simona Popovici – „Merinde pentru suflet în cetatea Heliopolis” – în ziarul „Agenda 
zilei”, Timişoara, an II, nr. 24/1997; 

153. Patricia Manole – „Convenţia de înfrăţire dintre revistele „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia 
– Iugoslavia şi „Heliopolis” din Timişoara, a fost semnată ieri seară” – în ziarul „Realitatea”, 
Timişoara, nr. 23/1997; 

154. Flavius Boncea – „Ceas aniversar la Heliopolis” – în ziarul „Timişoara”, Timişoara, 
an VIII, nr. 23/1997; 

155. Vasile Barbu – „Ce am realizat în 1996” – în revista „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – 
Iugoslavia, an VIII, nr. 2/1997; 

156. Redacţia „Lumină lină” – „Heliopolis” – în revista „Lumină lină”, New York, S.U.A., 
vol II, nr. 1/1997; 

157. Redacţia „Lumină lină” – „Lumină şi speranţă” – în revista „Lumină lină”, New York, 
S.U.A., vol II, nr. 1/1997; 

158. Ionel Stoiţ  - „Revista Heliopolis din Timişoara a organizat o serată festivă literară” – 
în revista „Tibiscus”, Uzdin, R. Serbia – Iugoslavia, an VIII, nr. 3/1997; 

159. Lavinia Marcu – „Într-o astfel de instituţie activitatea unui preot este mai mult decât 
benefică, deoarece tânărul găseşte un refugiu după rătăcirea lui spirituală” – în ziarul 
„Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an VI, nr. 306/1997; 

160. Alexandru Stanca – „Spiritualitate şi creştinătate” – în revista „Heliopolis”, 
Timişoara, an III, nr. 4/1997; 

161. Doina Drăgan – „Întâlniri fierbinţi” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an III, nr. 
4/1997; 

162. Doina Drăgan, Olivian Pop şi Ana Zlibuţ – „Bilanţ Heliopolis” – în revista 
„Heliopolis”, Timişoara, an III, nr. 4/1997; 

163. Redacţia „Tibiscus” – „Heliopolis – Cetatea soarelui” (articol preluat din Tibiscus, an 
VII, nr. 11/1997) – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an III, nr. 4/1997; 

164. Redacţia „Heliopolis” – „Cap. 9 din cartea – Sub pecetea sacră a tainei – de prof. 
Doina Drăgan” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an III, supliment la nr. 4/1997; 

165. Alina Crîngeanu şi Mariana Dumitrică – „100 de tineri delincvenţi argeşeni trăiesc la 
Centrul de Reeducare Găeşti” – în ziarul „Gazeta de Argeş”, Piteşti, an I, nr. 280/1997; 

166. Lavinia Marcu – „Literatura juridică s-a îmbogăţit cu încă o carte de specialitate: 
Raporturile dintre guvern şi Parlament în Dreptul românesc şi comparat” – în ziarul „Jurnalul 
de Dâmboviţa”, Târgovişte, an VI, nr. 356/1997; 

167. Doina Drăgan – „Posteritatea din culise” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an III, 
nr. 10-12/1997; 
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168. Redacţia „Heliopolis” – „Galeria de portrete scrise: Octavian Pop” – în revista 
„Heliopolis”, Timişoara, an III, nr. 10/1997; 

169. Doina Drăgan – „Noi apariţii la Editura Ando-Tours” – în revista „Heliopolis”, 
Timişoara, an III, nr. 10/1997; 

170. Redacţia „Heliopolis” – „Prezentăm cărţile editate de Doina Drăgan şi Ana Zlibuţ prin 
Editura Ando-Tours Timişoara din 1 sept – 1 iunie 1997” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, 
an III, nr. 10/1997; 

171. Minea Gheorghiţa – „Noua Biserică – Sf. Ioan Gură de Aur – de la Centrul de 
Reeducare a minorilor Găeşti” – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an II, nr. 10-12/1997; 

172. Redacţia revistei  „Lumină şi speranţă” – „La mulţi ani” – în revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, an II, nr. 10-12/1997; 

173. Doina Drăgan – „Posteritatea din culise” – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an 
II, nr. 10-12/1997; 

174. Diana Niculescu – „Socializarea şi implicaţiile ei în formarea comportamentului 
predelincvent şi delincvent” – în revista “Lumină şi speranţă”, Găeşti an II, nr. 10-12/1997; 

175. Vera Maria Neagu – „Biserică la un Centru de Reeducare a minorilor” – în Buletinul 
„Viaţa Cultelor”, Bucureşti, an V, nr. 242/1997; 

176. Dana Dumitrache – „Ieri a fost sfinţită Biserica Centrului de Reeducare Găeşti” – în 
ziarul „Dâmboviţa”, Târgovişte, nr. 1500/1997; 

177. Lavinia Marcu – „Ieri, la Centrul de Reeducare Găeşti, a fost sfinţită Biserica Sf. Ioan 
Gură de Aur” – în ziarul „Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an IV, nr. 498/1997; 

178. Dan Gheorghe – „În România 1000 de copii stau după gratii” – în ziarul „Cronica 
Română”, Bucureşti, nr. 1477/1997; 

179. Vera Maria Neagu – „Carte de predici destinată adolescenţilor cu păcate grele” – în 
Buletinul „Viaţa Cultelor”, Bucureşti, an V, nr. 246/1997; 

180. Mihail I. Vlad – „Lacrima Cristi” – în ziarul „Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an 
IV, nr. 530/1997; 

181. Mihail I. Vlad – „Lumină şi speranţă” – în ziarul „Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, 
an IV, nr. 534/1997; 

182. Theodor Damian – „Consemnări” – în revista „Lumină lină”, New York, S.U.A., vol III, 
nr. 1/1998; 

183. Reporter-Revista „Lumină şi speranţă” – „După muncă şi răsplată” – în revista 
„Lumină şi speranţă”, Găeşti, an III, nr. 1-3/1998; 

184. Ana Zlibuţ – „Semnal” – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an III, nr. 1-3/1998; 
185. Scriitor Mihai Prepeliţă – „Prin iubire iluminând simfonia destinului” – în revista 

„Lumină şi speranţă”, Găeşti, an III, nr. 1-3/1998; 
186. Doina Drăgan – „Lacrima Cristi” – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an III, nr. 

1-3/1998; 
187. Mihail I. Vlad – „Cartea de religie: Vestirea cea din urmă a patimilor Domnului” – în 

ziarul „Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an V, nr. 594/1998; 
188. Mihail I. Vlad – „Cartea de religie: Merinde pentru suflet” – în ziarul „Jurnalul de 

Dâmboviţa”, Târgovişte, an V, nr. 561/1998; 
189. Vera Maria Neagu – „Religia: important element de reeducare” – în revista „Viaţa 

Cultelor”, Bucureşti an VI, nr. 253/1998; 
190. Vera Maria Neagu – „Cărţi noi: Reeditări ale unor cărţi, ale protosinghelului Olivian 

Pop” – în Buletinul „Viaţa Cultelor”, Bucureşti, an VI, nr. 253/1998; 
191. Mihail I. Vlad – „Lumină şi speranţă” – în ziarul „Dâmboviţa”, Târgovişte, nr. 

1569/1998; 
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192. Doina Drăgan – „Univers literar – Olivian Pop” – în revista „Mihai Eminescu”, 
Sydney, Australia, an V, nr. 23/1998; 

193. Lavinia Diana Miloş – „Ca o metaforă de lumină şi speranţă” – în „Logos”, supliment 
literar artistic al revistei „Catharsis”, Timişoara, an I, nr. 1/1998; 

194. Mariana Strungă – „Posteritatea din culise: Ipostază a vieţii isihaste” – în „Logos”, 
supliment literar artistic al revistei „Catharsis”, Timişoara, an I, nr. 1/1998; 

195. Mariana Strungă – „El vine iar” – în „Logos”, supliment literar artistic al revistei 
„Cathersis”, Timişoara, an I, nr. 1/1998; 

196. Clonia Surdu – „Lumină şi speranţă” – în ziarul „Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, 
an II, nr. 585/1998; 

197. Mihail I. Vlad – „Revista „Lumină şi speranţă” la ceas aniversar” – în ziarul „Jurnalul 
de Dâmboviţa”, Târgovişte, an V, nr. 619/1998; 

198. Vera Maria Neagu – „Noutăţi editoriale: Pledoarie pentru educaţia religioasă a 
copiilor” – în Buletinul „Viaţa Cultelor”, Bucureşti; an VI, nr. 260/1998; 

199. Clonia Surdu – „Doi ani de … lumină şi speranţă” – în ziarul „Jurnalul de 
Dâmboviţa”, Târgovişte, an V, nr. 620/1998; 

200. Mihail I. Vlad – „Note de lectură – Olivian Pop: Gânduri” – în ziarul „Jurnalul de 
Dâmboviţa”, Târgovişte, an V, nr. 620/1998; 

201. Mariana Ionescu – „Minorii din penitenciar îşi regăsesc speranţa şi prin intermediul 
cuvântului scris. Revista editată de Centrul de Reeducare Găeşti a împlinit doi ani” – în ziarul 
„Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an V, nr. 621/1998; 

202. Colectivul redacţional al revistei Lumină şi speranţă – „Doi ani de … lumină şi 
speranţă” – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an III, nr. 4-6/1998; 

203. Lavinia Diana Miloş – „Lacrimă de aur, timp şi netimp, clipă şi veşnicie – repere 
critice pe marginea volumului de poezii „Melancolie” al poetului Olivian Pop” – în revista 
„Lumină şi speranţă”, Găeşti, an III, nr. 4-6/1998; 

204. Diana Miloş – „Ca o metaforă de lumină şi speranţă – repere critice pe marginea 
volumului de poezii „Nefericirea”, al poetului Octavian Pop” – în revista „Lumină şi speranţă”, 
Găeşti, an III, nr. 4-6/1998; 

205. Mihail I. Vlad – „Poezie religioasă – o lume aflată într-o continuă prăbuşire” – în ziarul 
„Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an V, nr. 626/1998; 

206. Căpitan Marin Nicolae – „O zi a luminii, o zi a speranţei” – în revista „Heliopolis”, 
Timişoara, an IV, nr. 2/1998; 

207. Ionel Cionchin – „Protosinghel Olivian Pop – Prin Ţara Sfântă”, editura „Ando-
Tours”, Timişoara, 1998, pag.100 – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an IV, nr. 2/1998; 

208. Edvina Stănculescu – „Lumină şi speranţă – o revistă de suflet” – în ziarul 
„Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 292/1998; 

209. Vera Maria Neagu – „Noutăţi editoriale: Misiunea preotului capelan în unitatea 
penitenciar” – în Buletinul „Viaţa Cultelor”, Bucureşti, an VI, nr. 269/1998; 

210. Ilie Bâzoi – „Centrul de Reeducare Găeşti, un loc de reabilitare pentru cei ce au 
greşit” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 323/1998; 

211. Mihaela Avram – „Lumină şi iubire” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an II, nr. 328/1998; 

212. Ilie Bâzoi – „Religia în raporturile cu existenţa socială” – în ziarul „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 328/1998; 

213. Mihaela Avram – „Zămislind armonia clipei” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an II, nr. 329/1998; 

214. Mihail I. Vlad – „Cartea religioasă – Misiunea preotului capelan în unitatea 
penitenciar” – în ziarul „Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an II, nr. 671/1998; 
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215. Ilie Bâzoi – „Poezia este iubire pentru toate ale firii” – în ziarul „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 337/1998; 

216. Ilie Bâzoi – „Poezia este iubire pentru toate ale firii, este existenţa care se transformă 
în revelare” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 339/1998; 

217. Vera Maria Neagu – „Preot Ortodox – Membru al Uniunii Juriştilor din România” – în 
Buletinul „Viaţa Cultelor”, Bucureşti, an VI, nr. 273 şi 274/1998; 

218. Mihaela Avram – „Povara iubirii” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, 
an II, nr. 340/1998; 

219. Ilie Bâzoi – „Poezia este existenţa care se transformă în revelaţie” – în ziarul 
„Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 353/1998; 

220. Mihail I. Vlad – „Cartea de religie – Scurtă incursiune în iconografia bizantină” – în 
ziarul „Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an V, nr. 695/1998; 

221. Irina Dumitrescu – „Preotul capelan Olivian Pop propune: Salvarea prin credinţă – 
prima carte, care explică misiunea preotului în închisoare” – în ziarul „Cotidianul”, Bucureşti, 
an VIII, nr. 57/1998; 

222. Mihaela Avram – „Lumină în labirint” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an II, nr. 371/1998; 

223. Mihail I. Vlad – „Conservarea, restaurarea şi întreţinerea Bisericii, monument istoric” 
– în ziarul „Dâmboviţa”, Târgovişte, nr. 1715/1998; 

224. Ilie Bâzoi – „Modernitatea mitului faustic” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an II, nr. 376/1998; 

225. Ilie Bâzoi – „Misiunea preotului capelan în unitatea penitenciar” – în ziarul 
„Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 379/1998; 

226. Ilie Bâzoi – „Manifestarea, elementului religios în pictură” – în ziarul „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 384/1998; 

227. Ilie Bâzoi – „Poezia este iubire pentru toate ale firii, este existenţa care se transformă 
în revelare” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 385/1998; 

228. Ilie Bâzoi – „Religia în relaţia sa cu existenţa socială” – în ziar „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 389/1998;  

229. Ilie Bâzoi – „Dumnezeu se manifestă în natura umană prin idei” – în ziarul „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 390/1998; 

230. Mihail I. Vlad – „Octavian Pop – de la naştere la adolescenţă” – în ziarul „Dâmboviţa”, 
Târgovişte, nr. 1741/1998; 

231. Mihail I. Vlad – „Lumină şi speranţă” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an II, nr. 401/1998; 

232. Mihail I. Vlad – „Lumină şi speranţă” – în ziarul „Dâmboviţa”, Târgovişte, nr. 
1748/1998; 

233. Mihaela Avram – „Misiunea de suflet a preotului capelan” – în ziarul „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 408/1998; 

234. Clonia Surdu – „O revistă care se impune: Lumină şi speranţă” – în ziarul „Jurnalul 
de Dâmboviţa”, Târgovişte, an V, nr. 755/1998; 

235. Mihaela Avram – „Biserica – expresie a spiritualităţii” – în ziarul „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 413/1998; 

236. Mihaela Avram – „Justiţia de drept divin” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an II, nr. 413/1998; 

237. Ilie Bâzoi – „Dreptatea divină” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
II, nr. 414/1998; 

238. Mihaela Avram  - „Armonia clipei – un dialog al nemărginirii sufletului” – în ziarul 
„Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 414/1998; 



84 
 

239. Paula Iordache – „Cuvântul care zideşte” – în revista „Palatul de Justiţie”, Bucureşti, 
nr. 5/1998; 

240. Mihaela Avram – „Dreptul de proprietate – lucrare de referinţă în literatura juridică” – 
în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 429/1998; 

241. Clonia Surdu – „Şansa poeziei” – în ziarul „Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an V, 
nr. 773/1998; 

242. Mihail I. Vlad – „Cartea juridică, Octavian Pop: Dreptul de proprietate” – în ziarul 
„Dâmboviţa”, Târgovişte, nr. 1781/1998; 

243. Ilie Bâzoi – „La ceas aniversar” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
II, nr. 438/1998; 

244. Ilie Bâzoi – „De la cuvânt la faptă” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, 
an II, nr. 445/1998; 

245. Colonel Mihai Verbiceanu – „Primii paşi în cunoaştere” – în revista „Heliopolis”, 
Timişoara, an IV, nr. 4/1998; 

246. Dr. Radu Păiuşan – „Destin, om, nume” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an IV, nr. 
4/1998; 

247. Mihaela Avram – „Olivian Rodneanul – Armonia clipei (poezii)” – în revista 
„Heliopolis”, Timişoara, an IV, nr. 4/1998; 

248. Mihail I. Vlad – „Primii paşi în cunoaştere” – în ziarul „Dâmboviţa”, Târgovişte, nr. 
1793/1998; 

249. Mihail I. Vlad – „Armonia clipei – semnal” – în ziarul „Dâmboviţa”, Târgovişte, nr. 
1798/1998; 

250. Mihaela Avram – „La cumpăna vremii” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an II; nr. 452/1998; 

251. Justin Moraru – „Octavian Pop, Frânturi de destine” – în revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, an III, nr. 7-12/1998; 

252. Veronica Balaj – „Portret literar – Preotul scriitor Octavian Pop la împlinirea vârstei 
de 42 de ani” – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an III, nr. 7-12/1998; 

253. Veronica Balaj – „Octavian Pop – Amintiri de viaţă” – în revista „Lumină şi speranţă”, 
Găeşti, an III, nr. 7-12/1998; 

254. Mihaela Avram – „Recuperarea socială prin reeducare morală” – în ziarul „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 474/1998; 

255. Mihail I. Vlad – „Un poet pe săptămână – Olivian Rodneanul – Armonia Clipei” – în 
ziarul „Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an V, nr. 820/1998; 

256. Vera Maria Neagu – „Biserica Ortodoxă Română şi mişcarea ecumenică” – în 
Buletinul „Viaţa Cultelor”, Bucureşti, an VI, nr. 293/1998; 

257. Mihail I. Vlad – „Biserica Ortodoxă Română şi mişcarea ecumenică” – în ziarul 
„Dâmboviţa”, Târgovişte, nr. 1829/1998; 

258. Mihaela Avram – „Eternitatea interogaţiei lirice” – în ziarul „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an II, nr. 480/1998; 

259. Mihail I. Vlad – „Octavian Pop – Tehnica legislativă” – în ziarul „Dâmboviţa”, 
Târgovişte, nr. 1841/1998; 

260. Mihaela Avram – „Mişcarea ecumenică” în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 488/1999; 

261. Mihail I. Vlad – „Preot capelan Olivian Pop: Hrană pentru suflet” – în ziarul 
„Dâmboviţa”, Târgovişte, nr. 1862/1999; 

262. Mihaela Avram – „Răscumpărarea sufletului prin credinţă” – în ziarul „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 507/1999; 
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263. Mihaela Avram – „Singurătatea omului în labirintul imuabil al legii” – în ziarul 
„Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 507/1999; 

264. Diana Niculescu – „Cronică literară: Octavian Pop „O viaţă singur” (roman)” – în 
revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an IV, nr. 1-3/1999; 

265. Mihaela Avram – „Trăirile omului duhovnicesc” – în ziarul „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 517/1999; 

266. „Primul  membru  de onoare  al  Organizaţiei  Internaţionale  a  aromânilor şi  
macedonenilor” – în ziarul  „Realitatea   Dâmboviţeană”,  Târgovişte,  an III,  nr. 523/ 1999; 

267. Mihail I. Vlad – „Reviste şcolare – Lumină şi speranţă” – în ziarul „Dâmboviţa”, 
Târgovişte, nr. 1880/1999; 

268. Mihail I. Vlad – „Octavian Pop – O viaţă singur” – în ziarul „Dâmboviţa”, Târgovişte, 
nr. 1885/1999; 

269. Mihail I. Vlad – „Reviste şcolare – Lumină şi speranţă” – în ziarul „Jurnalul de 
Dâmboviţa”, Târgovişte, an VI, nr. 894/1999; 

270. Mihail I. Vlad – „Un poet pe săptămână – Octavian Pop – Omeneştile suferinţe” – în 
ziarul „Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an VI, nr. 900/1999; 

271. Mihail I. Vlad – „Noutăţi editoriale – Olivian Pop: Sfânta Scriptură povestită” – în 
ziarul „Dâmboviţa”, Târgovişte, nr. 1904/1999; 

272. Ilie Bâzoi – „Raportul preotului cu autoritatea locală şi autoritatea bisericească” – în 
ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 540/1999; 

273. Ilie Bâzoi – „Tineri bogaţi, tineri săraci, trăirea în Hristos” – în ziarul „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 550/1999; 

274. Mihaela Avram – „Paradisul pierdut” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 564/1999; 

275. Mihail I. Vlad – „Colecţia pastorală: Teologia simţurilor duhovniceşti” – în ziarul 
„Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an VI, nr. 924/1999; 

276. Mihail I. Vlad – „Lumină şi speranţă” – în ziarul „Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, 
an VI, nr. 928/1999; 

277. Ilie Bâzoi – „Lumină şi speranţă” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, 
an III, nr. 571/1999; 

278. Ilie Bâzoi – „O carte de suflet” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
III, nr. 601/1999; 

279. Ilie Bâzoi – „O viaţă printre străini – interviu cu preotul jurist Olivian Pop de la 
Centrul de Reeducare Găeşti” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 
616/1999; 

280. Ilie Bâzoi – „Desăvârşirea omului prin credinţă” – în ziarul „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 630/1999; 

281. Mircea Cotârţă – „Calificativul unei conduite de viaţă” – în ziarul „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 647/1999; 

282. Mircea Cotârţă – „Visul singurătăţii de sine” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an III, nr. 656/1999; 

283. Mircea Cotârţă – „Lumea din oglinda sufletului” – în ziarul „Realitatea 
Dâmboviţeană”, Târgovişte, an III, nr. 657/1999; 

284. Ilie Bâzoi – „Cuvânt şi suflet” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, Târgovişte, an 
III, nr. 711/1999; 

285. Vera Maria Neagu – „Sfântul Ioan Casian despre stăpânirea pornirilor păcătoase din 
om” – în Buletinul „Viaţa Cultelor”, Bucureşti, an VII, nr. 337/1999; 

286. Corin Bianu – „Octavian Pop – Omeneştile suferinţe” – în revista „Universul cărţii”, 
Bucureşti, an IX, nr. 8-9/1999; 
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287. I. Bogdana – „Renaşterea întru spirit” – în revista „Palatul de Justiţie”, Bucureşti, nr. 
11/1999; 

288. Ioan Floca – „Preot Olivian Pop – Sfântul Ioan Casian despre stăpânirea pornirilor 
păcătoase din om” – în revista „Heliopolis”, Timişoara, an VI, nr. 1/2000; 

289. Ilie Bâzoi – „Apariţie editorială” – în ziarul „Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an 
VII, nr. 1234/2000; 

290. Ilie Bâzoi – „Viaţa şi trăirea preotului din penitenciar” – în ziarul „Jurnalul de 
Dâmboviţa”, Târgovişte, an VII, nr. 1246/2000; 

291. Ilie Bâzoi – „Lumină şi speranţă” – în ziarul „Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an 
VII, nr. 1265/2000; 

292. Colectivul redacţional al revistei „Lumină şi speranţă” – „Patru ani de slujire a 
preotului Olivian Pop la Centrul de Reeducare Găeşti – Dâmboviţa, 1 februarie 1996-1  
februarie  2000”  –   în  revista  „Lumină  şi  speranţă”, Găeşti,  an  V,  nr.  1-6/2000; 

293. Giorgiana Petcu – „Cuvânt şi suflet” – în ziarul „Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, 
an VII, nr. 1270/2000; 

294. Ilie Bâzoi – „Orizont cu îngeri” – în ziarul „Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an VII, 
nr. 1287/2000; 

295. Tiberiu Bratu – „Octavian Pop – Evoluţie şi creştinism” – în Buletinul „Cuvânt şi 
suflet”, Găeşti, an II, nr. 7-9/2000; 

296. Ioan Floca – „Preot Olivian Pop – Gânditori creştini despre rolul femeii în mântuirea 
lumii” – în revista „Lumină şi speranţă”, Găeşti, an V, nr. 7-9/2000; 

297. Ioan Floca – „Preot Olivian Pop – Lumina care zideşte” – în revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, an V, nr. 7-9/2000; 

298. Vasile Andru – „Portret literar – Pop Octavian (Olivian Rodneanul)” – în Buletinul 
„Cuvânt şi suflet”, Găeşti, an II, nr. 7-9/2000; 

299. Aureliu Goci – „Octavian Olivian Pop – Orizonturi cu îngeri” – în revista „Lumină şi 
speranţă”, Găeşti, an V, nr. 7-9/2000; 

300. Ilie Bâzoi – „Evoluţie şi creştinism” – în ziarul „Realitatea Dâmboviţeană”, 
Târgovişte, an VII, nr. 1322/2000; 

301. Ion Machidon – „Selecţie din cărţile primite la redacţie” – în revista „Amurg 
sentimental”, Bucureşti, an VI, nr. 8/2000; 

302. Ilie Bâzoi – “Lumină şi speranţă” – în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an 
VII, nr. 1329/2000; 

303. Ilie Bâzoi – “Circumstanţe agravante” – în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, 
Târgovişte, an VII, nr. 1342/2000; 

304. Ilie Bâzoi – “Circumstanţele atenuante” – în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, 
Târgovişte, an VII, nr. 1346/2000; 

305. Ilie Bâzoi – “Misiunea bisericii în penitenciar” - în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, 
Târgovişte, an VII, nr. 1369/2000; 

306. Ilie Bâzoi – „Cuvânt şi suflet” - în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an VII, 
nr. 1373/2000; 

307. Vera Maria Neagu – „Misiunea Bisericii în penitenciar” – în Buletinul „Viaţa cultelor”, 
Bucureşti, an VIII, nr.380/2000; 

308. Ilie Bâzoi – „Concursul între stările de atenuare şi de agravare a pedepselor” - în 
ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an VII, nr. 1394/2000; 

309. Ilie Bâzoi – „Cuvânt şi suflet” - în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an VII, 
nr. 1411/2000; 

310. Ilie Bâzoi – „Se împlinesc trei ani de la Târnosirea Bisericii „Sf.Ioan Gură de Aur” de 
la C.R.Găeşti”- în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an VII, nr. 1418/2000; 
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311. Ioan Floarea – „Preot drd.Olivian Pop – Misiunea Bisericii în Penitenciar” – în revista 
„Lumină şi speranţă”, an V , nr.10-12/2000; 

312. Ilie Bâzoi – „Biserica şi rolul ei în penitenciar” - în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, 
Târgovişte, an I, nr.10/2001; 

313. Ilie Bâzoi – „Preotul ortodox dâmboviţean – doctor în drept penal” - în ziarul 
“Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.99/2001; 

314. Vera Maria Neagu – „Preot ortodox, doctor în drept penal” – în Buletinul „Viaţa 
Cultelor”, Bucureşti, an IX, nr.409/2001; 

315. Ilei Bâzoi – „Cuvânt şi suflet” - în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 
nr.162/2001; 

316. Ilie Bâzoi – „Apariţii editoriale – Phoenix” - în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, 
Târgovişte, an I, nr.163/2001; 

317. George Alexandru Ursa – „Preot ortodox, doctor în drept penal” – în „Revista 
română de versuri şi proză” – periodic al Societăţii Scriitorilor Români, Bucureşti, an V, 
nr.2/2001 

318. Ilie Bâzoi – „Lumină şi speranţă” - în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 
nr.171/2001; 

319. Ilie Bâzoi – „Teologia simţurilor duhovniceşti” - în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, 
Târgovişte, an I, nr.197/2001; 

320. Ilie Bâzoi – „Drept penitenciar” - în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 
nr.237/2001; 

321. Ilie Bâzoi – „Cauzele care atenuează şi agravează pedeapsa” -  - în ziarul “Jurnalul de 
Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.271/2001; 

322. Ilie Bâzoi – „Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate „- în ziarul 
“Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, nr.294/2001; 

323. Ilie Bâzoi – „Lumină şi speranţă” - în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 
nr.306/2001; 

324. Paraschiva Ursa – „Vinovăţia ca trăsătură esenţială a infracţiunii” – în „Revista 
română de versuri şi proză – periodic al Societăţii Scriitorilor Români”, Bucureşti, an V, 
nr.3/2001; 

325. Ilie Bâzoi – „Cunoaştere şi adevăr” - în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, 
an I, nr.346/2002; 

326. Aristotel Bunescu – „Despre virtute şi păcat” – în ziarul „Economistul”, Bucureşti, an 
XII, nr.1056/2002; 

327. Ilie Bâzoi – „Preoţi ofiţeri” - în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 
nr.382/2002; 

328. Ilie Bâzoi – „Lumină şi speranţă” - în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 
nr.442/2002; 

329. Ilia Bâzoi – „Phoenix” - în ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa”, Târgovişte, an I, 
nr.445/2002 . 
 

J. PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE, SEMINARII ŞI CONFERINŢE 
 

SIMPOZION 

 I. Tema Simpozionului: „Promovarea drepturilor omului în penitenciarele din 
România”, desfăşurat la Centrul de Reeducare Târgu-Ocna (Bacău) şi organizat de Comitetul 
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Olandez Helsinki – Reforma penală Internaţională şi Direcţia Generală a Penitenciarelor din 
România. 

 II. Tema expusă: „Rolul Bisericii în Penitenciar” 

 Seminarul a avut loc în zilele de 2, 3 şi 4 octombrie 1996. 

SEMINAR 

 I. Tema Seminarului: „Probleme ale detenţiei în penitenciarele din România”, 
desfăşurat la Penitenciarul Rahova (Bucureşti) şi organizat de „Grupul pentru Dialog Social 
(G.D.S.)” în colaborare cu „Direcţia Generală a Penitenciarelor” din România. 

 II. Tema expusă: „Asistenţa religioasă în penitenciare”. 

 Seminarul a avut loc în zilele de 19-20 iunie 1998. 

SIMPOZION 

I. Tema simpozionului: „Drepturile omului în România – tradiţie, actualitate, perspective”, 
desfăşurat în Sala de Conferinţe a Uniunii Juriştilor din România (Bucureşti) şi organizat cu 
prilejul zilei Justiţiei, de Ministerul Justiţiei, Uniunea Juriştilor din România şi Camera 
Deputaţilor (Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale). 

 II. Tema expusă: „Rolul Bisericii şi a slujitorilor ei în penitenciarele româneşti” 

 Simpozionul a avut loc în ziua de 2 iulie 1998. 

 SEMINAR 

 I. Tema seminarului: „Probaţiunea şi resocializarea, o provocare pentru comunitatea 
românească”, desfăşurat la Sala Dalles din Bucureşti şi organizat de „Serviciul Umanitar 
pentru Penitenciare”, în colaborare cu „Direcţia Generală a Penitenciarelor” din România şi 
Universitatea Populară „Ioan I. Dalles” Bucureşti. 

 II. Tema expusă: „Resocializarea prin credinţă” 

 Seminarul a avut loc în ziua de 5 iulie 1998. 

 CONFERINŢE 

 I. Conferinţă duhovnicească 

 a. Tema conferinţei: „Tineri bogaţi, tineri săraci, trăirea lui Hristos”, ţinută în ziua de 
11 martie 1999 la Casa de Cultură a Municipiului Târgovişte, la invitaţia Inspectoratului pentru 
Cultură al Judeţului Dâmboviţa, Fundaţia Pro-Patria şi a Asociaţiei Tineretului Creştin 
Ortodox (A.S.C.O.R.) filiala Dâmboviţa. 

 b. Tema conferinţei: „Biserica şi societatea”, ţinută în ziua de 24.11.1999 la Casa de 
Cultură a Municipiului Târgovişte, la invitaţia Inspectoratului pentru Cultură al Judeţului 
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Dâmboviţa, Fundaţia Pro-Patria şi a Asociaţiei Tineretului Creştin Ortodox (A.S.C.O.R.), filiala 
Dâmboviţa. 

 II. Conferinţa internaţională a Misiunii Penitenciare 

 a. Tema conferinţei: „Liturghia în penitenciar”, ţinută la Szeged – Ungaria, în perioada 
8-10 aprilie 1999, la invitaţia Misiunii Penitenciare şi a Administraţiei Penitenciare din 
Republica Ungaria. 

 III. Conferinţe privind pastoraţia tinerilor 

 a. Tema conferinţei: „Slujirea semenilor” ţinută la Parohia Băduleşti – Protoieria 
Găeşti, în ziua de 25 martie 1999, cu tinerii; 

 b. Tema conferinţei: „Biserica şi relaţiile ei cu statul în decursul vremii”, ţinută la 
Parohia Livezile – Protoieria Găeşti, în ziua de 18 aprilie 1999, cu tinerii; 

 c. Tema conferinţei: „Rolul tinerilor în activitatea filantropică şi de caritate a Biserici 
Ortodoxe”, ţinută la Parohia Puroinica – Protoieria Găeşti, în ziua de 23 mai 1999, cu tinerii; 

 d. Tema conferinţei: „Dumnezeu şi neamul omenesc”, ţinută la Parohia Zăvoiu – 
Protoieria Găeşti, în ziua de 19 iunie 1999, cu tinerii; 

 e. Tema conferinţei: „Tinerii din vremea noastră”, ţinută la Parohia Gura-Foii – 
Protoieria Găeşti, în ziua de 17 iulie 1999, cu tinerii; 

 f. Tema conferinţei: „Biserica în decursul vremii”, ţinută la Parohia Hulubeşti – 
Protoieria Găeşti, în ziua de 14 august 1999, cu tinerii; 

 g. Tema conferinţei: „Hristos şi tinerii”, ţinută la Parohia Cuparu – Protoieria Găeşti, în 
ziua de 5 septembrie 1999, cu tinerii; 

 h. Tema conferinţei: „Biserica şi activitatea ei socială”, ţinută la Parohia Măgura – 
Protoieria Găeşti, la data de 24 octombrie 1999, cu tinerii; 

 i. Tema conferinţei: „Biserica şi rolul ei în societate”, ţinută la Parohia Crângurile de 
Sus – Protoieria Găeşti, în ziua de 15 noiembrie 1999, cu tinerii; 

 j. Tema conferinţei: „Dragostea faţă de aproapele”, ţinută la Parohia Petreşti – 
Protoieria Găeşti, în ziua de 21 noiembrie 1999; 

 k. Tema conferinţei: „Rolul tinerilor în slujirea celor nevoiaşi”, ţinută la Parohia „Sf. 
Ioan Botezătorul” Găeşti – Protoieria Găeşti, în ziua de 29 noiembrie 1999, cu tinerii; 

 l. Tema conferinţei: „Tinerii şi vremurile pe care le trăim”, ţinută la Parohia „Sfânta 
Treime” Găeşti – Protoieria Găeşti, în ziua de 5 decembrie 1999, cu tinerii. 

 
Împreună cu studenţii Instituţiei,după primirea titlului de „Doctor Honoris Causa” 
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Schema acestui capitol, al lucrării de faţă, este următoarea: întâi vom urmări criticile 

aduse de persoane aproape inexistente în cultura românească, dar şi în teologia ortodoxă, iar 
apoi vom vedea ce aprecieri i-au fost aduse din partea legendarilor ierarhi ai Bisericii, care au 
rămas în istorie pentru totdeauna. După cum spuneam la început, nu se compensează în nici 
un fel criticile unor persoane rău voitoare, anonime, cu aprecierile aduse de marile 
personalităţi din România şi nu numai. 

La începutul anului 2015 o publicaţie deloc prestigioasă în ale presei româneşti, anume 
„Astradrom” – despre care nu se ştie absolut nimic, nici cine este autorul, nici ce specializare 
are, a publicat câteva acuzaţii la adresa Dr. Onufrie Pop. Ele au fost demontate încă din 
momentul publicării, prin câteva replici venite din partea Mitropoliei de Bergamo. 

Încă de la începutul acestui an, au apărut pe internet mai multe articole nejustificate 
împotriva Înalt Prea Sfințitului Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop și Mitropolit. În marea lor 
majoritate, aceste articole sunt semnate de persoane obscure dintr-o asociație „umanitară” 
intitulată ASTRADROM. Ne întrebăm, oare, activităţile umanitare sunt acelea de a se implica 
în mod abuziv în viaţa altor persoane, de a defăima şi crea prejudicii de imagine unor 
persoane cu care nu au nici o legătură? Bineînţeles, răspunsul la această întrebare vine de la 
sine, întrucât acestea sunt activităţile membrilor care defăimează prin scrieri alte persoane 
străine asociaţiei lor. Ba mai mult de atât, în anii din urmă, ei au atacat atât Episcopii ale 
Patriarhiei Române, cât şi Arhierei ai lor, însuşi preotul Eftimie Mitra fiind certat cu Episcopul 
Sofronie şi cu alţi Arhierei după ce i-a denigrat şi a făcut haos în cadrul eparhiilor de unde a 
fost alungat. 

În prim plan al articolului este adusă ca afirmaţie „Biserica KGB” ceea ce este o 
minciună, întrucât nu există nicăieri în lume o Biserică ce poartă acest nume. Ca şi 
comparaţie, am putea spune acelaşi lucru afirmând „Biserica SRI”. KGB-ul a fost (acum nu 
mai există) un organism al URSS de servicii secrete, care persecuta atât preoţii cât şi 
credincioşii de orice religie, cu mult mai mult preoţii ortodocşi, în perioada comunismului în 
Rusia născându-se numeroşi Sfinţi Mucenici ucişi de bolşevicii din KGB. 

În continuarea titlului, autorul articolului nu a mai dorit să-şi scrie numele, întrucât 
recent, Patriarhia Română în cadrul Sinodului a hotărât să nu mai permită niciunui preot să 
facă afirmaţii gratuite şi nefondate pe internet sau în presă, în numele Bisericii, fapt pentru 
care autorul notează acum ca semnătură „un grup de tineri ortodocşi din România” ceea ce 
nu s-a întâmplat şi în articolele anterioare, pe care le semnau cu numele lor şi invocau 
interviul preotului Eftimie Mitra. Ciudată schimbare; dar, acest detaliu arată sinceritatea celor 
care defăimează numele Mitropolitului Onufrie de Bergamo. 

Ei au atacat Mitropolia noastră spunând că „dublează o organizaţie bisericească 
ortodoxă românească canonică în Italia” ceea ce este total fals. Mitropolia noastră 
funcţionează independent, este recunoscută din punct de vedere legal de statul italian, deşi 
autorii necunoscând aceste detalii spuneau în articolele anterioare „poartă ilegal veşminte 
ortodoxe” iar după ce au aflat, au scris „poartă legal, dar din punct de vedere sacramental, 
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nu”. Dacă nu cunoşteau situaţia la început, când au făcut primele afirmaţii josnice şi 
nefondate, de ce nu s-au resemnat să recunoască adevărul că n-au ştiut problema? De ce se 
apucă să facă scrieri persoane care nu cunosc realitatea, apoi, după ce află adevărul, 
continuă să se întărească prin diverse argumente care nu sunt dovedite nici din punct de 
vedere canonic, dar nici juridic. Orice Mitropolie are dreptul canonic şi legal să se 
administreze cum crede Sinodul de cuviinţă, conform Dreptului Canonic, dar, iată că apar 
„tineri” care fac activităţi atât împotriva Bisericii lor, cât şi împotriva altor Mitropolii. Ce 
denotă acest lucru? Că dumnealor sunt contra tuturor, nu contează că este din patriarhia 
Română sau din alte structuri bisericeşti, ci „important” este ca ei să aibă mereu un cuvânt 
de spus. Cine le-a cerut acest cuvânt? Nimeni, întrucât nici nu stăpânesc bine istoria 
Mitropoliei noastre, a Mitropolitului ponegrit de ei, Dr. Onufrie Pop, etc. 

Autorii mai susţin că Mitropolitul Onufrie se „foloseşte” de duhovnici români pentru a 
atrage adepţi… Este vorba de faptul că Mitropolitul Onufrie a distribuit câteva mesaje, pe 
facebook şi pe site-ul Înalt Prea Sfinţiei sale, de la alte persoane din lista de prieteni, care au 
transmis un mesaj, nu neapărat un autor. Oricine distribuie pe facebook de la oricare şi asta 
nu înseamnă că distribuind un citat din Nicolae Bălcescu, înseamnă că cineva are dreptul să 
te atace că „vrei să-i iei 
locul lui Bălcescu”. Este 
absurd; dar, iată că se 
găseşte cine să 
gândească într-un mod 
atât de obscur. 
Mitropolitul Onufrie nu a 
declarat niciodată că 
„Ilie Cleopa sau Arsenie 
Boca” au fost în 
Mitropolia din Bergamo, 
întrucât toată lumea ştie 
cine sunt aceştia, ce au 
fost şi ce au scris. Dacă a distribuit pe site sau pe facebook un conţinut, a făcut-o pentru a 
transmite mai departe ceea ce au postat prietenii acestuia de pe reţeaua de socializare. 
Afirmaţiile sunt total aberante şi la o înjosire mediocră fără descriere în cuvinte. 

În continuarea materialului se face următoarea afirmaţie: „Avea rolul de a infiltra agenţi 
ai „Bisericii KGB” în structurile de conducere a BOR. A fost promovat în structurile KGB-
istului Filaret de Kiev”. Această afirmaţie a creat umor unor persoane, întrucât nu a existat 
niciodată o „Biserică KGB” cum nu a existat o „Biserică SRI” sau o „Biserică FBI”. De 
asemenea, trebuie văzut că Mitropolitul nu a fost niciodată în conducerea BOR, iar agenţii 
KGB-ului infiltraţi în BOR nu au fost aduşi de dânsul, ci poate înainte ca acesta să se nască, 
de pildă, Mitropolitul Nicolae Corneanu, dar şi alţi ierarhi, care au fost agenţi ai comunismului 
şi s-a dovedit acest lucru prin multe dosare şi informaţii publice. Cum putea să fie „infiltrat” 
în BOR o persoană ca Nicolae Corneanu, sau alţii, de ÎPS. Dr. Onufrie Pop, care nici măcar nu 
era născut pe vremea când aceştia îşi începeau activitatea de „turnători” ai securităţii”? 
Iarăşi, o întrebare care demască realitatea dezinformatoare din articolele publicate cu rea 
intenţie de diverşi autori. În încheierea afirmaţiei de mai sus, îl numeşte KGB-ist pe Patriarhul 
Filaret al Kievului, care, recent, a fost publicată intenţia ruşilor de a-l asasina. Departe gândul 
că Filaret ar fi agent KGB, întrucât ruşii sunt în cadrul unui conflict armat cu Ucraina, iar 
Patriarhul Filaret susţine poziţia Ucrainei, nu a Rusiei, ceea ce i-a atras multe ameninţări din 
partea rebelilor. Dar, a face afirmaţii după cum doreşti, fără o certitudine, a dat dovadă nimeni 
alta decât Asociaţia ASTRADROM care vorbeşte din auzite, nu din realitatea cotidiană. 
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Chiar recent, Patriarhul Filaret (care nu are comuniune cu Mitropolia noastră, deşi 
încearcă să facă legături aiurea ASTRADROM-ul), a fost recent în Statele Unite ale Americii 
unde a combătut crimele din regiunile separatiste Ucrainiene, făcute de militarii ruşi şi rebelii 
trimişi pentru a destabiliza zona prin conflicte armate. 

 
Soldați ai KGB-ului distrugând o Biserică, fapt care arată că întreaga 

istorie a KGB-ului a fost contra Bisericii Ortodoxe, contra preoților și a creștinilor,nicidecum 
existând vre-o Biserică KGB vreodată în lume. 

 
Voi dezbate rând pe rând afirmaţiile mincinoase ale acestor persoane răuintenţionate, 

care încearcă să ducă lumea în eroare; dar, din fericire credincioşii pe stil vechi ai Mitropoliei 
noastre nici nu dau importanţă textelor, văzând care este activitatea Mitropolitului şi cât de 
departe este de aceste acuzaţii menite să facă doar rău. Chiar la intrarea în Biserica din 
Bergamo scrie negru pe alb „Mitropolia după Vechiul Calendar” şi nu scrie nicăieri „noi 
dublăm Patriarhia” ceea ce este o minciună grosolană fără temei canonic şi legal. De 
asemenea, în toate documentele oficiale sunt menţionate aceste date, nicidecum nu a fost 
vorba vreodată de vreun „act” sau acţiune cu antetele celor din Patriarhia Română, iar 
afirmaţia de „dublare a Patriarhiei Române” este total aberantă, fiecare instituţie având 
drepturi exclusive de a-şi exercita drepturile canonice şi legale. Mitropolia de Bergamo se află 
pe teritoriul Italiei şi nu al României, iar credincioşii noştri aparţin Mitropoliei noastre. Ceea 
ce încearcă Asociaţia ASTRODROM este să ne îngrădească drepturile egale şi umane de a 
avea apartenenţă religioasă proprie, încercând să ne impună cu forţa, prin presiuni şi jigniri la 
adresa Mitropolitului nostru, să ne alăturăm bisericii lor. Acest lucru este desprins parcă din 
perioada comunistă, când totul îţi era impus şi nu aveai dreptul nici să cumperi alimente în 
libertate, ce să mai vorbim despre apartenenţă religioasă. Noi, în continuare, argumentăm 
realitatea, contrat minciunilor celor ce vorbesc despre ce nici măcar nu ştiu – cum am amintit 
şi în începutul acestui articol – şi nu avem de gând să credem neadevărurile care se arată 
vizibil a fi pure intenţii de a-şi impune supremaţia. Prin aceasta arată că ei nu au conştiinţă 
canonică, firească, disciplinată, ci mediocră, obscură şi lipsită de bun simţ. 

Mă voi opri foarte puțin asupra unor expresii fără nici o noimă, fără înțeles, subiect, o 
harababură care nu doar că nu se face înțeleasă, dar arată și cât de defectuos gândesc cei 
care au scris articolul. De pildă:  „Onufrie Pop trage singur concluzia ca i se interzice sa 
“creada” si sa “existe” intr-o alta administratie decat cea a Bisericii Ortodoxe canonice. In 
jurul acestui subiect incepe teatrul victimizarii… Sensul acestor cuvinte in contextual initial 
nu este de a interzice existenta sectei lui Onufrie, ci de a dezvalui felul in care se creaza 
confuzie”. La nici câteva propoziţii de la această frază idioată, iată cum se contrazic singuri: 
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 „dogmatic nu are indreptatire sa faca o alta organizare religioasa ortodoxa, in paralel cu cea 
canonica, Onufrie e multumit ca in Constitutia statului laic Italian i se da aceasta 
posibilitate…”  Problema teologică este următoarea: „dogmatic” este termen care se referă la 
modul în care crezi în Sfânta Treime, în Dumnezeu, în Sfinţi, Icoane, Sf. Cruce, Sf. Tradiţie, 
etc. „Dogmatica” nu se referă la jurisdicţii Bisericeşti. În cel mai rău caz, analfabetismul 
teologic folosit de autor putea fi astupat prin termenul „Drept Canonic”. Dar, dacă a învăţat 
teologie la vre-o profesională de mecanici auto, de aceea încurcă termeni cu totul şi cu totul 
diferiţi ca şi înţeles. Încercarea de a vorbi „pe alte limbi” omului simplu care nu ştie ce-i 
„eclesiologie, dogmatică, sacramentală, etc” întrucât cu siguranţă mulţi nu au făcut cursuri 
de „hermeneutică” (dacă ar şti autorul ce înseamnă… adică tâlcuirea unor texte vechi, 
heroglife, criptate, etc.) încercarea de a duce în eroare poate că dă roade, dar, nu în Mitropolia 
noastră, unde ştim ce păstor urmăm şi cât de bine păstoreşte Mitropolia. Aici se vede şi 
interesul lor de a crea fraze fără început şi fără sfârşit, care să plimbe mintea cititorului de la 
Ana la Caiafa şi înapoi, să facă o tevatură, un talmeş balmeş lipsit de orice intelectualitate, 
chiar şi mediocră de ar fi, căutând să se joace prost cu minţile oamenilor ca până la urmă, 
care să fie concluzia? „Nu are voie să existe – zic ei – iar mai apoi are voie să existe, dar nu 
are voie să existe pentru că legal are voie dar dogmatic nu are…” Iertaţi-mi acest adaos, dar, 
asta se înţelege clar şi vizibil din frazele cu care încearcă să spună ceva dar nu reiese nimic. 
Autorul, ce-i drept, trebuie să pună mâna pe o carte şi să păstreze subiectul şi predicatul 
IDEM de la începutul până la finalul articolului; ori, aşa, nu de arată decât că nici el nu ştie 
exact ce vrea oare să ne transmită?! 

Şi iarăşi: „Comedia falsului mitropolit ajunge la apogeu cand acesta pretinde ca el este 
cel care detine Adevarul, in timp ce “Patriarhia Ortodoxa Romana este necanonica”. Cu 
siguranta 
acum toti sunt 
inselati si numai 
marele “mitropolit” 
Onufrie de Bergamo 
detine adevarul – 
dupa parerea sa.” Să 
mă ierte Dumnezeu, 
dar mai comedie ca 
acest articol, n-am 
văzut. Ca o ironie „a 
sorţii” Mitropolitul 
Onufrie ne rosteşte 
un cuvânt de 
învăţătură din care 
înţelegem precis tot 
ce doreşte să ne 
transmită; dar, 
autorul acestor 
materiale, el însuşi confuz „ba e legal, ba-i ilegal, ba-i canonic, ba nu-i dogmatic”. Folosirea 
termenilor teologici aiurea, arată că vrea să pară „teolog” în faţa oamenilor, dar, poate că unii 
zic „ia uite domnule ce termeni foloseşte” dar acei termeni n-au nici o legătură cu ce vrea el 
să insinueze. În sfârşit, Mitropolitul Onufrie NU a zis niciodată că noi suntem cei mai buni 
dintre cei mai buni; dar, ASTRADROM combate „erezia ecumenismului” existentă în cadrul 
Patriarhiei Române. Vă voi pune o întrebare de logică: există vreodată erezie fără de eretici? 
Dacă declari că în Biserica de care aparţii există erezie, involuntar, n-ai cum să zici „nu-s şi 
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eretici” este ca şi cum ai spune că avem Episcopie dar nu are Episcop, avem bucătărie fără 
bucătar, etc. În concluzie, însăşi Mănăstirea Petru Vodă, promovată excesiv pe blog-ul 
ASTRADROM face câteva gafe foarte contradictorii, întrucât declară că în Patriarhia Română 
există erezia ecumenismului, dar totuşi, erezie fără de eretici a mai văzut cineva? Nu! Deci, 
care este canonicitatea Patriarhiei Române, negate chiar de proprii membri care nici nu ştiu 
ce declară? Ei recunosc că au o erezie, dar sunt şi canonici în acelaşi timp. Greşim dar 
suntem şi perfecţi… Este absurd. 

Coborând mai jos, pe blog-ul ASTRADROM, vedem un articol „incendiar” care probabil 
a adunat 3 vizitatori pe blog… Dar, în fine, ce vor ei să spună? Voi aduce print-screen-ul 
articolului, pentru a vedea despre ce este vorba (Foto stânga). 

Este de-a dreptul penibil să faci din orice o grandomanie în „exclusivitate”. Nu era 
firesc ca această Mitropolie a Banatului, să-şi aleagă un Mitropolit, după ce, la sfârşitul anului 
trecut a murit ultimul Mitropolit, Nicolae Corneanu? Fireşte; dar, dacă toţi ştim că oricând ar 
muri un ierarh, va fi înlocuit cu altul, îndată apare ASTRADROM cu replica: vai, ce grav, 
bănuim noi că se va alege un nou Mitropolit şi în spate este un lucru grav. Dar, în viziunea lor, 
ce ar dori, ca Mitropolia aceea să fie condusă în continuare de un Mitropolit mort? Dar, 
acestea sunt exclusivităţile publicate foarte des pe Astradrom… 

După ce în postarea de mai sus îşi lovesc singuri propria Biserică, iar pe noi ne acuză 
că nu vrem să avem vreo treabă cu „Biserici nedrepte” iată cum scria în urmă cu câteva luni, 
ASTRADROM, tot despre ei este vorba… împotriva unuia dintre ierarhii Patriarhiei: 

 
Nu prea înţeleg cum a văzut domnul Marius Pop, aceste lucruri, cum i-a dat cadouri 

Patriarhului (să înţelegem că este vorba despre şpagă, mită, nu?) şi de unde a primit 
dumnealui aceste presupuneri? Probabil, de la părintele Eftimie Mitra? Dacă stăm bine să ne 
amintim, această persoană „părinte” a fost exclus din Eparhia condusă de Episcopul 
Sofronie, pentru mai multe motive de necanonicitate, acum mutându-se la altă Mănăstire, 
după ce şi-a croit drum prin problemele altor Eparhii. După cum spunea domnul autor 
împotriva Mitropolitului nostru, vreau să-i fac o dovadă de canonicitate şi de înşelătorie, căci 
asta face prin a ocoli subiecte despre ei, despre Patriarhia lor, când vine vorba despre ÎPS. 
DR. Onufrie; dar, în alte articole lovesc singuri în ei înşişi. 

Voi arăta ce înseamnă „simonia” adică mita în Biserică şi cât de gravă este aceasta, 
întrucât mai devreme am citat ce spuneau despre propria lor ierarhie… 

Canonul 29 Apostolesc: „Daca vreun episcop presbiter sau diacon ar dobandi aceasta 
vrednicie (demnitate) prin bani, sa se cateriseasca si acela ce l-a hirotonit si sa se taie cu 
totul din comuniune (Biserica), ca Simon Magul de catre mine Petru.” Dacă tot vorbim despre 
drept canonic, schisme şi secte, „dogmatic şi sacramental” Patriarhia Română nu prea are 
har, reiese clar din scrierea Sfinţilor Apostoli. Ştiau cei de la Astradrom că este auto-caterisit 
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şi cel ce dă foloase şi cel ce primeşte? Deci, vorbim despre canonicitatea Patriarhiei NU de la 
ce am dori noi să zicem, ci de la ce spune chiar ASTRADROM, împotriva propriei Biserici. 

Ceea ce ne contrariază şi ironizează în acelaşi timp, este următoarea frază din articolul 
ASTRADROM împotriva Mitropolitului nostru: „Daca Onufrie spune ca este pe stil vechi, are o 
relatie cu Mitropolia de stil vechi din Romania si care ar fi aceasta? Surse din cadrul 
“Mitropoliei Slatioara” spun ca nu au comuniune cu secta lui Onufrie. Am dori un raspuns 
oficial din partea lui Onufrie Pop. In titulatura sectei sale este specificat “dupa vechiul 
calendar”. Stiu credinciosii romani din diaspora ca “mitropolia autonoma” a lui Onufrie nu 
este in comuniune cu nici un cult recunoscut de Statul Roman? Acel “mitropolit” John din 
America, cu care “juridic” se justifica Onufrie, la randul sau, este tot un schismatic”. Ceea ce 
nu vor să precizeze, este că Mitropolia Slătioara nu are comuniune cu Patriarhia Română, nu 
îi recunoaşte nici o taină, nici preoţia, nici mirungerea, nimic, pentru gravele abateri pe care le 
fac Episcopii, cum au declarat chiar şi cei de la asociaţie, fapte care sunt condamnate de 
Sfintele Sinoade cu „caterisirea”. Aşadar, dacă cei de la ASTRADROM află acum că Mitropolia 
Slătioara nu recunoaşte nici o taină a Patriarhiei, îi vor numi „schismatici” şi pe cei de la 
Slătioara? Atunci de ce se miră dacă avem comuniune sau nu? În Grecia există 18 Sinoade 
mari, foarte puternice ca şi ierarhie, cam egale cu cea oficială, dar NU AU COMUNIUNE ÎNTRE 
ELE. Din fericire în Grecia nu există o asociaţie Astradrom să le impună cu forţa să aibă 
comuniune, dacă nu „îi întreabă de ce n-au cu cutare sau cu celălalt” şi apoi îi scriu la ei pe 
blog... trecând peste ironia aceasta, cu care defapt chiar ei scriu, Mitropolitul John din 
America este exact în aceeaşi situaţie ca şi Mitropolia Slătioara, chiar şi noi tot în aceeaşi 
situaţie suntem, adică de a nu avea comuniune cu Patriarhia Română. Devreme ce nici 
Mitropolia Slătioara nu are comuniune cu Patriarhia, pentru ce nu o numeşte schismatică? 
Fireşte, numeşte doar pe cine vrea autorul, dacă nu vrea, tace şi ocoleşte subiectul. 

În continuarea articolului invocă un „document de caterisire” a Mitropolitului Onufrie, 
semnat pe 5 decembrie 2006 de către cei din Patriarhia Română. Iată ce citează ASTRADROM: 

„Privitor la solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm că numitul Octavian Pop (fost 
Olivian Bindiu) a fost caterisit şi exclus din monahism de Consistoriul monahal al 
Arhiepiscopiei Bucureştilor, în şedinţa din data de 5 decembrie 2006, pentru numeroase 
abateri şi delicte bisericeşti, dintre care enumerăm: 
-         neglijarea şi neîndeplinirea îndatoririlor impuse de Legea şi Statutul pentru organizarea 
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi Regulamentul pentru organizarea vieţii 
monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor; 
-         schismă; 
-         însuşirea şi practicarea unor învăţături greşite, străine de Duhul Ortodoxiei. 

Totodată, potrivit relatărilor mass-media şi declaraţiilor diverşilor martori, susnumitul, 
în mod secret, primise arhieria în cadrul unei grupări religioase clandestine, sub 
numele  «Onufrie – Arhiepiscopul misionar al Europei şi Americii», fapt pentru care, la 10 
aprilie 2006, fusese «oprit de la cele sfinte».” 

 
Incertitudinile apar fără să ne dăm seama…. Una că Mitropolitul Onufrie pe 10 Aprilie, 

respectiv pe 5 decembrie 2006 nu făcea parte din Patriarhia Română, ci din Episcopia 
Făleştiului şi a Moldovei de Est. Asta nu reiese din vorbe, ci din documentul despre care nici 
nu ştiau cei de la Astradrom că există: 
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 Aşadar, despre ce „caterisire” poate fi vorba, când Mitropolitul Onufrie, pe atunci 

Protosinghel, făcea parte dintr-o altă Eparhie, din altă ţară? Coincidenţă sau nu, Episcopul 
Filaret din Republica Moldova se numeşte FILARET PANCU şi „Filaret al Kievului” se 
numeşte „FILARET DENISENKO”. Aici confundă marfa cu ambalajul, autorii de la 
ASTRADROM. Deşi ei ar numi-o „eparhie schismatică” pentru că nu are comuniune cu 
„simoniştii şi ecumeniştii” după cum îi descrie blog-ul ASTRADROM, adică Patriarhia 
Română, trebuie să spun că şi Eparhia aceasta se află în aceeaşi situaţie cu Mitropolia 
Slătioara, este o jurisdicţie total independentă şi nu este subjugată Patriarhiei. Nici Slătioara 
nu are comuniune cu nici o Patriarhie; deci, care este schisma? Care o preferă Astradrom, 
sau care trebuie să fie? În concluzie, caterisirea nu avea cum să aibă loc, devreme ce 
Episcopii care o semnau erau caterisiţi pentru „turnătorie” şi „erezia ecumenismului”, fără 
doar şi poate, nu era nici valabilă nici din punct de vedere sacramental, nici legal. 
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Iată o altă afirmaţie: 
     „Conform canoanelor Bisericii Ortodoxe, un preot sau episcop, daca a fost caterisit, nu are 
voie sa mai imbrace vesminte preotesti sau sa slujeasca in vreo treapta a preotiei”, ne 
informeaza teologul Ioan G. Marinas, licentiat in drept canonic. Un caz asemanator e cel a doi 
preoti din Suceava care au purtat vesminte desi erau caterisiti. Acestia au fost acuzati de port 
ilegal de uniforma     Onufrie a fost caterisit, iar conform canoanelor bisericesti, 
preotia/arhieria sa nu e valida deoarece a fost primita de la un ierarh schismatic”. Deşi mai 
devreme lăuda Mitropolia Slătioara, care nu are comuniune cu Patriarhia Română, acum 
numeşte „ierarh schismatic” pe PS. Filaret Pancu, din Basarabia… Aici se vede că autorul 
numeşte schismatic doar pe cine doreşte el… În concluzie, nu „teologul Ioan G. Marinaş” 
spune că un preot sau Episcop Caterisit nu are voie să slujească, ci însăşi Canoanele 
Sfintelor Sinoade; dar, cine să le caute? Deşi el încearcă să insinueze „caterisirea ÎPS. 
Onufrie” am explicat de ce nu putea fi vorba de o caterisire, el fiind membru al altei Eparhii şi 
aici intervine încălcarea graniţelor Eparhiale. De pildă, chiar şi de ar exista pe teritoriul 
aceluiaşi stat, iar preotul respectiv este încadrat/închinoviat în altă Biserică, nu poate să fie 
caterisit de cealaltă. În Republica Moldova există două Biserici: Mitropolia Chişinăului, 
condusă de ÎPS. Vladimir, Mitropolia de Bălţi condusă de ÎPS. Petru. Ironia face ca aceste 
două Biserici să nu aibă comuniune şi să nu se recunoască una pe cealaltă, deşi ambele au 
comuniune cu Patriarhia de Constantinopol. Care ar fi logica? Nici una… ASTRADROM 
vorbeşte despre „schisme” dar au dovezi clare de schisme chiar în Biserica lor 
„constantinopolitană”. Cât despre cazul celor doi preoţi din Suceava, nici nu ştim despre ce 
este vorba sau dacă erau recunoscuţi de stat. A te îmbrăca aşa, în veşminte preoţeşti, de 
plăcere, fără să fii preot, este o ilegalitate; dar, noi avem toate documentele necesare pentru 
ca Mitropolitul nostru să funcţioneze într-un cadru perfect legal, atât în Italia cât şi în Europa, 
drept oferit de statul Italian, nu de noi! Aşadar, caterisirea a fost făcută necanonic, de către 
episcopi cu „abateri canonice” din extrasele publicate de ASTRADROM, Mitropolia este 
recunoscută de statul Italian, are dreptul de a funcţiona în toată Europa, deci, până acum 
practic am vorbit despre un subiect care permanent începe şi niciodată nu se termină. Acesta 
este labirintul ASTRADROM de a se contrazice singuri şi totodată să se auto-combată, prin 
denigrarea propriilor Episcopi.  

Altă declaraţie controversato-mincinoasă este aceasta: „Dupa ce a slujit cu Ioan 
Preoteasa si cu clerici din structura schismatica a KGB-istului Filaret Denisenko, la 5 
decembrie 2006, consistoriul monahal al Arhiepiscopiei Bucurestilor s-a pronuntat pentru 
caterisirea si excluderea din monahism a numitului Octavian Pop”. Total fals! Mitropolitul 
Onufrie s-a găsit o singură dată cu Ioan Preoteasa, în anul 2004, şi nu în 2006… de atunci nici 
nu mai ştie pe unde este acest om. Iarăşi găsim afirmaţia că Patriarhul Filaret „este KGB-ist” 
deşi KGB-ul nu mai există şi n-a existat vreodată o biserică de tip „Biserica SRI sau FBI”… 
Mai mult de atât, Ioan Preoteasa n-a fost niciodată cleric în Patriarhia Kievului, nici în Eparhia 
Făleştiului din Moldova. Dar, această dilemă nu prea o stăpâneşte deloc ASTRADROM, deşi 
scrie acolo să fie scris… Mâine poimâine vor publica alt articol, dar nu vor recunoaşte că au 
făcut gafe, vor continua să încerce să se apropie de adevăr, dar să nu recunoască minciuna 
proprie… Ca de exemplu afirmaţiile de la început, pe care le voi repeta, ca o ironie a 
confuziilor pe care le fac autorii, dar sunt aşa siguri pe ei de parcă ar şi cunoaşte despre ce 
este vorba: „Nu are voie să existe – zic ei – iar mai apoi are voie să existe, dar nu are voie să 
existe pentru că legal are voie dar dogmatic nu are…” Cam acelaşi lucru este şi în cazul cu 
Ioan Preoteasa, n-a fost în Patriarhia de Kiev, n-a fost în 2006 cu ÎPS. Onufrie, ci pur şi simplu 
se face o confuzie extraordinară. 

Doresc să amintesc, ceva ce ASTRADROM nu cunoaşte. Legăturile acestea cu KGB-ul, 
Preoteasa, dar şi alte persoane, le-a făcut Silviu Alupei într-o emisiune televizată de OTV, 
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după care Consiliul Naţional al Audiovizualului a dovedit că sunt minciuni gogonate, 
sancţionând postul cu 350.000 lei şi interzicerea lui Alupei să mai prezinte astfel de emisiuni 
o lungă perioadă de timp. Aşadar, ASTRADROM citează fără să-şi dea seama, un subiect care 
s-a dovedit mult mai înainte, în 2010, că era o minciună, un fals, creat tocmai de un jurnalist 
confuz, cu scopul de a denigra mai multe persoane, chiar şi dacă însuşi ştia că nu există nici 
o legătură între acelea. Astfel, subiectul a mai fost condamnat o dată, iar acum ei citează de 
„bun” exact ce CNA a sancţionat de FALS. Ce să credem? CNA, care este instanţă, sau un 
blog care declară „e legal, da’ nu-i legal, pentru că sacramental nu-i dar legal este” şi apoi 
adaugă „port ilegal de haine”. Deci, dacă tu spui o dată, de 10 ori, apoi de zeci de ori, că este 
legal, care este ilegalitatea portului de veşminte? Este doar în capul tulburat de argumente, 
alandala, a autorului care însuşi se contrazice. 

Dacă tot vorbim de auto-contraziceri, iată ce interesant, mai devreme atacau propria lor 
Biserică iar acum neagă, voind să dea impresia că ei nu atacă BOR-ul, deși am fotografiat mai 
sus cum se dau de gol singuri… Citez ce zice autorul: „Prin diferite publicatii (site-uri) 
obscure se recurge la o propaganda anti BOR, folosindu-se de diferite “nereguli” aparute in 
Biserica Nationala”. Domnii mei, nu dumneavoastră, prin propriul blog, vă numiţi obscuri, 
atacându-vă ierarhii? Iată încă o dată că autorul încearcă să spună că Mitropolitul Onufrie le 
atacă Biserica, ceea ce contravine faptului de mai sus când ei înşişi şi-o atacă public, vorbind 
despre mituirea Patriarhului cu foloase scumpe, de către Episcopul Sofronie Drincec. Ce să 
mai înţelegem? Nimic! Autorul care loveşte în Mitropolitul Onufrie, încercând el să pară a fi 
concludent, se dovedeşte singur a fi obscur şi propagandist împotriva propriilor ierarhi pe 
care în acest articol tine să dea de înţeles că-i iubeşte şi alţii îi atacă, pe când ASTRADROM 
face afirmaţii gratuite la adresa Mitropolitului Onufrie, dar şi la adresa ierarhilor BOR. Care ar 
fi scopul de a critica şi pe unii şi pe alţii, a te da într-un material de partea unora, dar dacă te 
ia omul la puricat, vede că tu nu eşti de partea cuiva, că şi pe unii îi ataci şi pe ceilalţi îi 
critici? Schizofrenia textelor se vede de la primele încâlcituri ale articolului, când nu prea 
reiese mai nimic. Bine ar fi ca autorul articolelor, dacă are o asociaţie umanitară, să o facă să 
funcţioneze umanitar, pentru că din câte observăm, la capitolul „polemici” nu se descurcă 
deloc, ci însuşi se contrazice. 

Şi cum cine a zis că autorul vorbeşte din auzite n-a greşit, iată o altă afirmaţie: „Olivian 
a activat ca doctor in drept la Academia de Militie din Chisinau, dar si la alte structuri de stat 
din Republica Moldova. In acea perioada juca dublu. In timp ce in BOR functiona ca simplu 
preot la capela detinutilor din Gaiesti – jud. Dambovita – aparea si ca episcop la asa-zisa 
catedrala din Cernauti (Ucraina). Acesta era unealta prin care Ioan Preoteasa a reusit sa 
introduca in structurile BOR pe Viaceslav Nikolai (agent al “Bisericii KGB”) care functiona ca 
si consilier al patriarhului Teoctist Arapasu in probleme de invatamant – ghimpele din coasta 
Patriarhiei Romane. Pana la depistarea sa, Viaceslav a avut pe mana serverele si arhivele 
BOR pe care le-a folosit pentru a racola adepti (din BOR), in structurile lui Ioan Preoteasa. 
Olivian Bindiu nu recunoaste acest lucru desi presa vremii (ziarul ZIUA) detinea filmari care il 
aratau slujind ca “arhiereu” in structurile de la Chisinau (Rep. Moldova). Întrucât afirmaţiile 
sunt destul de nefondate şi fără temei, vreau să menţionez că Ziarul Ziua nu mai există din 
anul 2010, iar cel care a condus această publicaţie, Sorin Roşca Stănescu, a fost arestat la 2 
ani şi 4 luni. Se vede clar cât de precise erau acţiunile ZIUA, încât l-a băgat în închisoare pe 
director; dar, pe lângă acest detaliu, autorul omite dând dovadă că nu ştie cine este Onufrie 
Pop, şi spune că a „activat ca doctor în drept la academia de miliţie din Chişinău” ceea ce 
este total greşit. El a auzit că Mitropolitul Onufrie a predat la academia din Bălţi, dar n-a 
reţinut bine confundând „Bălţi cu Chişinău” şi de asemenea, confundă mai jos Republica 
Moldova cu Ucraina… Mitropolitul Onufrie nu are nici o treabă cu Ioan Preoteasa, pe care l-a 
văzut prima şi ultima dată în anul 2004, iar despre „preot simplu la Găieşti” putem spune că 
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Mitropolitul Onufrie a avut grad de Lt.colonel în MJ, deci, nu era chiar un simplu preot de la 
ţară, merite obţinute prin cele două facultăţi pe care le-a absolvit, masterat si doctorat, autor 
al unui număr mare de cărţi duhovniceşti, juridice, teologice, etc. Mitropolitul Onufrie nu l-a 
cunoscut niciodată nici pe Constantin Dogaru, pe Ioan Preoteasa nu la văzut din 2004, iar pe 
Vieaceslav Nikolai nu l-a văzut niciodată şi n-a auzit de el până acum. Publicaţia doreşte să 
facă legături aiurea, nefondate, între persoane care nici nu se cunosc, nici nu au mers în 
acelaşi pas, mai cu seamă, însuşi declarând că a fost omul Patriarhului Teoctist. Repet, Ioan 
Preoteasa şi Vieaceslav puteau să facă ce doreau ei, cât şi fostul Patriarh, asta nu înseamnă 
că tot ce se face în lume, hop trebuie să apară şi Mitropolitul Onufrie, că aşa doreşte autorul 
ASTRADROM, fără nici un temei. Publicaţia care a făcut aceste legături calomnioase, iată că 
este desfiinţată din 2010, iar despre sancţiunile aduse lui Silviu Alupei, am vorbit deja. Din 
păcate, „roată-bina” prin care se rostogoleşte autorul ASTRADROM dorind să facă un articol 
incendiar, îl face mai degrabă întortocheat în aşa fel încât nimeni nu trage nici o concluzie. 

Nu doar în postările anterioare, autorul arată că nu ştie despre ce vorbeşte. El invocă în 
continuare câteva canoane împotriva Mitropolitului Onufrie şi cam greşeşte. Dar, să cităm ce 
scrie: „Canonul 33 Laodicea (anul 343) spune: “Nu se cuvine a se ruga impreuna cu ereticii, 
sau cu schismaticii”. Canonul 45 Apostolic (anul 50): “Episcopul sau prezbiterul sau 
diaconul, daca numai s-ar ruga impreuna cu ereticii, sa se afuriseasca; iar daca le-a permis 
acestora sa savarseasca ceva ca clerici (sa savarseasca cele sfinte), sa se cateriseasca”. Şi 
ca o ironie, tocmai Episcopii BOR, chiar şi Patriarhul, slujesc cu eretici, schismatici, clerici de 
alte confesiuni, încălcând aceste Canoane. Oare, autorul acoperă ce doreşte şi scrie ce 
pofteşte? Pentru a arăta cum se contrazice singur şi invocă nişte Canoane pe care chiar 
Biserica lui le calcă, nu Mitropolia din Bergamo, voi aduce câteva fotografii care pot fi găsite 
de oricine pe internet şi în presă, pentru a compara confuzia în care se află autorul cu intenţia 
lui de a scrie ceva din care nu reiese practic nimic: 

 
 

 
 

Episcopul Sofronie slujind cu episcopul Greco-
Catolic Virgil Bercea 

Mitropolitul Banatului Nicolae 
Corneanu slujind cu Greco-catolici 
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Papa Ioan şi Patriarhul Teoctist 

slujind la Bucureşti 
Patriarhul Teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea 

Slujind la Vatican 

 
Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu şi fostul 

Papă catolic Benedict de la Vatican 
Actualul Papă catolic şi Patriarhul 

Bartolomeu de Constantinopol 

 
Patriarhul Kiril al Moscovei împreună cu clerici Catolici şi de alte confesiuni ne-creştine 

 

 

Articol realizat şi semnat de Protopop Nicolae Constantin – consilier economic al Mitropoliei 
de Bergamo, cu scopul demascării minciunilor din anumite blog-uri obscure şi forţe anti-
creştinism. 
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ADAOS 2019: Dacă în anul 2015 Patriarhia de Kiev era numită „Biserică KGB”, deşi era 
una dintre instituţiile de cult din Ucraina care a luptat ani în şir împotriva fostului KGB, în anul 
2018, Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului a recunoscut oficial autocefalia acesteia. 

Cu alte cuvinte, acuzaţiile non-argumentate ale publicaţiei „Astradrom” de la acea 
vreme, se lovesc de nulitate şi prin replica dată de Mitropolia de Bergamo în 2015, dar şi prin 
documentul emis de Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului. 

Astfel, anonimul autor afirma pe atunci că Patriarhia de Kiev este o fracţiune 
schismatică, iar întâistătătorul întregii Ortodoxii din lume, emite un act prin care această 
Patriarhie este recunoscută ca fiind canonică de însăşi Biserica mamă. 

Chiar şi actualul Arhiepiscop de Buzău, Ciprian, a făcut câteva greşeli în acea vreme, 
lovind cu afirmaţii care în cele din urmă s-au dovedit atât de gratuite, precum a celor de la 
„Astradrom”. Dacă publicaţia virtuală nu are deloc o semnificaţie anume pentru cultură, 
totuşi, Arhiepiscopul Buzăului ar fi trebuit să se gândească înainte să afirme ceva, că timpul 
va trece şi poate lucrurile se vor schimba în defavoarea sa. 

Până a ajunge la această etapă dureroasă pentru Mitropolitul Onufrie de Bergamo, 
trebuie să vedem şi documentul oficial redactat de Patriarhul Constantinopolului, 
Bartolomeu: 

 
Patriarhia de Constantinopol emite documentul de comuniune şi recunoaştere a Bisericii din 
Ucraina.  

 
Thomosul de recunoaştere din anul 2018. 
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Deşi astăzi Mitropolia de Bergamo nu are comuniune şi nu intenţionează să aibă, totuşi, 
Mitropolitul Onufrie a fost membru în această Biserică – în Episcopia Moldovei, a Patriarhiei 
de Kiev. În 2015 „Astradrom” o numea schismatică, iar în 2018 Patriarhia de Constantinopol o 
numeşte canonică. 

 
REPLICĂ ACORDATĂ BLOG-ULUI ASTRADROM 

 
Neadevărul este dovada cea mai clară că una sau mai multe persoane urmează calea 

diavolului și nu caută mântuirea. În ultimul articol din data de 30 martie 2015 se fac o serie 
întreagă de dezinformări și minciuni. Încă din primele rânduri publicate de ASTRADROM se 
face o gravă afirmație mincinoasă și totodată calomnioasă, cum ar fi: „Schismaticii din 
Valencia se lauda ca “mitropolitul” lor are oameni infiltrati in sânul BOR. Unul dintre acestia 
este controversatul ziarist Florian Bichir cel care a fost “popit” in ascuns la “stilistii” lui 
Cosma.” Autorul, Cristian Marc face o confuzie totală între părintele Nicolae de la Bergamo, 
care este consilier al Mitropoliei de Bergamo recunoscută de statul Italian ca şi Mitropolie 
Ortodoxă, conform noului statut al Bisericii noastre, şi părintele Nicolae din Valencia, care 
este o cu totul altă persoană. 

Articolul despre care se face referire în materialul semnat de Cristian Marc, a fost 
realizat de părintele Nicolae din Bergamo, fapt care arată că cei din ASTRADROM nu doar că 
nu cunosc Organigrama clerului Mitropoliei noastre, dar, vor la infinit să pară că ştiu totul… 
În articol părintele a amintit de cartea semnată de domnul Florian Bichir numită „Surghiunit  
pentru Credinţă” o culegere de corespondenţe şi descrieri ale ÎPS. Dr. Onufrie Pop, 
Arhiepiscop şi Mitropolit. Nici pe departe n-a declarat nimeni din Mitropolia noastră că noi a 
avea „infiltraţi” în BOR şi nu ne-ar interesa deloc acest aspect. BOR în primul rând se află în 
impasul de a-şi dovedi canonicitatea, prin încălcarea abuzivă a unui număr mare de dispoziţii 
date de Sfintele Sinoade Ecumenice, fapt pentru care întâi ar trebui să-şi măture ograda 
proprie, apoi să se intereseze de alte Mitropolii din diaspora. 

O altă minciună este afirmaţia că Florian Bichir a fost hirotonit preot întrun cadru 
schismatic condus de un anume „Cozma” care a fost Episcop în Mitropolia Slătioara… Este 
total fals! Acesta fiind hirotonit în Mitropolia Ortodoxă din Grecia, condusă de Mitropolitul 
Makarios de Petra, hirotonia fiind săvârşită de Episcopul Hristofor, nicidecum de Episcopul 
Cozma care deja trecuse la cele veşnice din data 2.03.2002. Florian Bichir nu este „infiltrat” în 
„Patriarhie” şi nici nu are acest scop în viaţă, ci este un jurnalist profesionist în ceea ce face, 
nicidecum o sursă precum ASTRADROM care vorbeşte ca şi cum ar şti, despre ceva ce habar 
n-are. 

ASTRADROM continuă să facă speculaţii în timp ce refuză categoric să facă referiri şi la 
motivele care i-a determinat să-şi conteste proprii ierarhi, în articolele lor din urmă, iar acum 
caută să se prefacă a fi apărătorii BOR… Ei încearcă să facă asocieri total aberante între 
Mitropolia de Bergamo şi Patriarhia de Kiev. Iată ce spune Cristian Marc în articolul său: „In 
aceasta carte, autorul vine cu justificari necanonice prin care incearca sa arate o asa zisa 
canonicitate a sectei intitulata “patriarhia” de Kiev. Din scrierile lui Bichir rezulta clar ca 
Filaret s-a razvratit impotriva Bisericii Ruse, ceea ce a dus la schisma sa, pe motive 
nationaliste ucrainiene. Acesta este si motivul principal al caterisirii acestui “orthodox” 
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stapanit de duhul razvratirii si al dezbinarii. Cu toate acestea Filaret Denisenco se extinde si 
in Republica Moldova prin schismaticul Filaret Pancu, iar apoi prin Onufrie Pop in diaspora 
romaneasca. Filaret al Kievului (Denisenco) pretinde ca este “patriarh” al ucrainienilor si 
rusilor din Ucraina, dar din cate se vede dubleaza si Biserica Ortodoxa Romana din diaspora 
folosindu-se de clerici caterisiti si certati cu disciplina bisericeasca.” Cartea NU face nicio 
referire la o anume relaţie de comuniune între Mitropolia de Bergamo şi Patriarhul Filaret! 
Mitropolia din Bergamo n-a avut niciodată comuniune sau întruniri cu acest ierarh din 
Ucraina şi nici pe departe nu-i reprezintă interesele, în Italia. Mitropolia din Bergamo a fost 
recunoscută recent ca Mitropolie Ortodoxă în Italia conform Thomosului emis de Mitropolia 
Ortodoxă a Americii, condusă de ÎPS. Arhiepiscop şi Mitropolit John (Ioan) şi nicidecum în 
baza vreunui decret eliberat de Patriarhia Kievului. În trecut, ÎPS. Arhiepiscop şi Mitropolit 
Onufrie a fost cleric în cadrul acestei Patriarhii, mai exact în Eparhia Făleştiului; dar, nimic 
mai mult. În prezent este Preşedintele Sfântului Sinod al Mitropoliei de Bergamo şi nu are nici 
un amestec cu Patriarhul Filaret Denisenko. Cât despre clericii caterisiţi de Patriarhia din 
România, sau de BOR din diaspora, ne interesează în principiu motivele şi dacă au fost 
invocate motive Canonice; dacă a fost vorba de vreo caterisire de tip „te scot din Parohie 
pentru că vreau să te înlocuiesc cu vreo relaţie a mea, ca episcop” nu este nici pe departe un 
motiv cert. Noi nu avem astfel de cazuri; dar, din câte vedem ar fi vorba despre Episcopi ai 
BOR-ului certaţi cu disciplina bisericească şi cu Sfintele Canoane, care slujesc în comun cu 
diferite secte şi religii, sau care fac abuzuri de multe feluri asupra preoţilor şi Parohiilor, 
adesea ajungându-se la conflicte televizate sau descinderi cu jandarmeria, lucru care nu face 
deloc cinste unei Patriarhii, cum ar fi cea din Bucureşti. 

Deoarece materialul încearcă să repete în mod notoriu greşelile din trecut, în speranţa 
că poate le-o crede cineva, vă rugăm să citiţi cu atenţie articolul publicat pe site-ul oficial al 
Mitropoliei noastre http://octavianrodna.ro/noutati/mitropolitul-onufrie-pop-de-bergamo-
victima-unor-forte-obscure-dintr-o-asociatie-umanitara-intitulata-astradrom-filiala-bihor/ să nu 
fim nevoiţi să repetăm de fiecare dată aceleaşi subiecte, doar de dragul unei Asociaţii care nu 
are nimic mai bun de făcut, decât să caute să se întoarcă mereu la aceleaşi greşeli combătute 
şi demontate în trecut. De asemenea, puteţi citi şi replicile următoare: 
http://octavianrodna.ro/noutati/scrisoare-deschisa-adresata-credinciosilor-fideli-mitropoliei-
de-bergamo-italia/ , http://octavianrodna.ro/noutati/comunicat-de-presa-5/ 

Ne vom întoarce la un articol anterior, publicat pe blog-ul ASTRADROM, semnat de 
acelaşi autor. În acest material se aduce în vederea cititorilor faptul că n-ar fi atât de contestat 
domnul Silviu Alupei, care a făcut diferite acuzaţii nefondate, asocieri nejustificate şi l-a 
denigrat fără motiv de ÎPS. Arhiepiscop şi Mitropolit Onufrie Pop. Dorim să expunem în primul 
rând replica următoare, din anul 2006, care arată clar că Silviu Alupei foloseşte de multe ori 
surse doar de el ştiute… care nu au nicio legătură cu realitatea: 

„In data de 27 aprilie 2006, in ziarul Ziua, sub semnatura dlui Silviu Alupei a aparut un 
articol intitulat "Biserica KGB", in care se fac afirmatii dintre cele mai diverse la adresa unor 
ierarhi, clerici si credinciosi ai Bisericii Ortodoxe Romane. Avand in vedere ca numele meu 
este mentionat in mod repetat, in conjuncturi dintre cele mai stranii, greu de inteles pentru un 
om rezonabil, din dorinta de a exprima un punct de vedere fata de afirmatiile d-lui jurnalist de 
"investigatie" Alupei si pentru a-mi apara onoarea, demnitatea si imaginea, precum si bunul 

http://octavianrodna.ro/noutati/mitropolitul-onufrie-pop-de-bergamo-victima-unor-forte-obscure-dintr-o-asociatie-umanitara-intitulata-astradrom-filiala-bihor/
http://octavianrodna.ro/noutati/mitropolitul-onufrie-pop-de-bergamo-victima-unor-forte-obscure-dintr-o-asociatie-umanitara-intitulata-astradrom-filiala-bihor/
http://octavianrodna.ro/noutati/scrisoare-deschisa-adresata-credinciosilor-fideli-mitropoliei-de-bergamo-italia/
http://octavianrodna.ro/noutati/scrisoare-deschisa-adresata-credinciosilor-fideli-mitropoliei-de-bergamo-italia/
http://octavianrodna.ro/noutati/comunicat-de-presa-5/
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nume al celorlalti colegi din Administratia Patriarhala, fac urmatoarele precizari: Nu il cunosc 
pe parintele Olivian Pop Bindu sau pe d-l Ion Preoteasa si nu am comunicat niciodata cu 
clericii asa zisei "Biserici a Crestinilor Ortodocsi Traditionali a Valahilor de 
Pretutindeni"(BCOTVP). Mai mult, ca unul care recent am obtinut titlul de Doctor in Teologie, 
sustinand lucrarea "Biserica Ortodoxa si unitatea ei canonica", opinez ca din punct de vedere 
legal BCOTVP este o asociatie de drept privat care, asemenea tuturor subiectilor in cauza, 
trebuie sa se supuna legilor statului pe teritoriul caruia functioneaza. In baza acestei realitati 
juridice si in lumina prevederilor legale in materie, aspiratiile acestei asociatii de a fi 
recunoscuta de catre statul roman drept cult sau Biserica sunt neintemeiate si neavenite. Pe 
de alta parte, din punct de vedere al dreptului bisericesc nu putem vorbi despre canonicitatea 
acestei asociatii, termenul fiind propriu cultelor si Bisericilor si nu organizatiilor 
neguvernamentale. Pretentiile si declaratiile publice ale reprezentantilor acestei asociatii sunt 
afirmatii fara suport, menite sa creeze confuzie si anarhie. Impostura este cu atat mai 
evidenta cu cat asa zisii clerici ai acestei asociatii nu sunt recunoscuti de catre nimeni. 
Bisericile Ortodoxe nu cunosc asemenea asociatie, revendicata drept "Biserica Ortodoxa" si 
deci nu pot fi in dialog sau cu atat mai putin in comuniune cu acestea. Pe de alta parte, nici 
statul roman nu recunoaste aceasta asociatie drept cult. Fata de cele de mai sus, nu 
recomand clericilor si credinciosilor Bisericii Ortodoxe Romane sa se asocieze sau sa devina 
membri ai acestei asa zise "biserici". In ce ma priveste nu am fost angajat in cadrul 
Administratiei Patriarhale la recomandarea Consilierului patriarhal de la Sectorul Invatamant, 
Prof. Nicu Octavian si cu atat mai putin a parintelui Bindiu. Referitor la studiile mele 
universitare si doctorale, precizez urmatoarele: Sunt licentiat al Facultatii de Teologie 
Ortodoxa, promotia 1999 ( media la examenul de Licenta -10), al Facultatii de Stiinte Politice si 
Administrative, promotia 2002 (media la examenul de Licenta - 10) si al Facultatii de Drept, 
promotia 2003 ( media la examenul de Licenta - 8.45), toate in cadrul Universitatii Bucuresti. 
De asemenea, sunt absolvent al cursurilor de Master, promotia 2000, ale aceleeasi Facultati 
de Teologie Ortodoxa. Mai detin un Master in Drept, obtinut la la Universitatea "Ovidius" din 
Constanta, precum si o Diploma de studii aprofundate, obtinuta in Elvetia. La Doctorat am 
fost inmatriculat cu respectarea procedurilor Ministerului Educatiei si Cercetarii, in baza 
calificativelor academice si a recomandarilor Facultatii de Teologie Ortodoxa din Bucuresti si 
ale Patriarhiei Romane. Inca de la inceput Parintele Profesor Nicolae Dura a fost 
coordonatorul studiilor mele doctorale. Am promovat toate examenele si referatele in cadrul 
programului de doctorat la Facultatea de teologie din Bucuresti, cu calificativul "foarte bine". 
Cat priveste afirmatia potrivit careia as fi avut o contributie in conferirea Titlului de Doctor 
Honoris Causa Parintelui Profesor Nicolae Dura de catre Universitatea Ostrog din Ucraina, 
atunci cand nu eram angajat al Patriarhiei, las onoratii cititori sa isi formeze singuri o opinie. 
Nu am avut si nici nu am vreo legatura cu structuri bisericesti, de stat sau ale serviciilor de 
informatii, in sensul celor mentionate in mod iresponsabil de catre semnatarul articolului. 
Este de prisos sa mai adaug ca nu am avut si nu am alte identitati, singurul meu nume fiind 
cel cunoscut in actele de identitate. De asemenea, spre intristarea autorului articolului si a 
celor care il dezinformeaza, nu am fost destituit din cadrul Administratiei Patriarhale”. Replica 
a fost acordată de Veaceslav Gorean şi poate fi găsită online pe pagina 
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2006-05-15/ziua-si-replica.html 

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2006-05-15/ziua-si-replica.html
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Pentru a se vedea cât de mult mint cei de pe ASTRADROM când îl laudă la nesfârşit pe 
Alupei, cum că n-ar fi contestat de nimeni şi nu ar fi găsit nicăieri contestaţii pe internet sau 
în presa scrisă, vă vom expune câteva link-uri pentru cei ce doriţi să vă faceţi o impresie mai 
vastă asupra jurnalistului, din sursele pe care ASTRADROM evită să le expună ca şi cum nu 
le-ar cunoaşte. 

http://www.botosaninecenzurat.ro/20120501-silviu-alupei-de-la-otv-despre-botosani-
pute-a-pisat-a-cacat-aici-e-hepatita-ciuma-moarte.html 

http://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-6321949-otv-fost-amendat-10-000-
lei-pentru-dezinformare-tema-aditivilor-alimentari.htm 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/otv-amendat-cu-25-000-lei-pentru-mai-multe-
emisiuni-in-care-s-a-incalcat-legislatia-audiovizuala-6320614 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/otv-amendat-cu-30-000-lei-4609274 
http://www.paginademedia.ro/2010/06/otv-amendat-cu-25000-de-lei-pentru-derapajele-

din-emisiunile-de-divertisment-si-de-la-dan-diaconescu-direct/ 
Şi dacă în link-urile de mai sus putem spune că Silviu a strâns mai multe critici decât 

aplauze, voi cita şi aceste rânduri, care fac obiectul contestaţiilor lungi şi dese ale 
jurnalistului, atât în presa online cât şi nu numai: „Potrivit CNA, în emisiune, Sorin Ovidiu 
Bălan şi Silviu Alupei au făcut trimitere la avocatul Florin Kovacs, spunându-se despre el că 
este "om de bază, conform presei locale, al domnului Luca". În acest context, Silviu Alupei l-a 
sunat în direct din studio pe Florin Kovacs, întrebându-l despre relaţiile pe care le are cu 
Adrian Luca. Avocatul a spus că nu îl cunoaşte pe Luca, cerându-i lui Alupei să nu mai 
vorbească "tâmpenii la televizor”. Sursa: http://www.mediafax.ro/cultura-media/cna-obliga-
otv-sa-ii-acorde-dreptul-la-replica-jurnalistului-mircea-opris-si-unui-avocat-8116408 Cu alte 
cuvinte Silviu Alupei nu a făcut presupuneri doar faţă de Mitropolia din Bergamo, încercând 
să se preteze a fi ăl’ mai necontestat jurnalist, ci dimpotrivă, a lovit cu acuzaţii mincinoase în 
mai multe persoane din mai multe domenii, fapt pentru care OTV a acumulat numeroase 
palme de la CNA. Iată altă sursă direct de pe site-ul oficial al CONSTILIULUI NAŢIONAL AL 
AUDIOVIZUALULUI: http://www.cna.ro/Decizia-nr-588-din-08-06-2010.html 

http://www.mediafax.ro/social/noi-acuzatii-de-santaj-aduse-lui-dan-diaconescu-
descinderi-dna-la-sediul-ursus-din-calea-victoriei-7036797 

În următorul link Silviu Alupei a fost catalogat drept dezinformator: 
http://roncea.ro/2010/11/04/diversiunea-de-la-otv-contra-parintelui-justin-parvu-si-a-
manastirii-petru-voda-colaboratorul-permanent-al-revistei-si-gruparii-rost-silviu-alupei-
starneste-panica-si-dezinformare-de-hramul-sfi/ 

În finalul acestui material mai dăm un link, în care se precizează că: „În cadrul acesteia, 
redactorul-şef al departamentului, Silviu Alupei, a transmis publicului o serie de informaţii 
neadevărate şi care aduc atingere imaginii companiei”.http://www.bursa.ro/companii-
afaceri/cna-amendeaza-postul-de-televiziune-otv-pentru-denigrarea-imaginii-heidi-chocolat-
87389&s=companii_afaceri&articol=87389&editie_precedenta=2010-06-15.html.html 

Celălalt personaj „citabil” care tot atacă Mitropolia noastră prin replicile sale care nu au 
nici un fundament, este nimeni altul decât „părintele” Eftimie Mitra. În dezminţirea făcută de 
dânsul pe blog-ul ASTRADROM contra noastră vrea să spună că el n-a hoinărit dintr-o 
Eparhie în alta, excluzând faptul că a fost interzis în Eparhia Oradiei. Dacă în noua lor replică 

http://www.botosaninecenzurat.ro/20120501-silviu-alupei-de-la-otv-despre-botosani-pute-a-pisat-a-cacat-aici-e-hepatita-ciuma-moarte.html
http://www.botosaninecenzurat.ro/20120501-silviu-alupei-de-la-otv-despre-botosani-pute-a-pisat-a-cacat-aici-e-hepatita-ciuma-moarte.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-6321949-otv-fost-amendat-10-000-lei-pentru-dezinformare-tema-aditivilor-alimentari.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-6321949-otv-fost-amendat-10-000-lei-pentru-dezinformare-tema-aditivilor-alimentari.htm
http://www.mediafax.ro/cultura-media/otv-amendat-cu-25-000-lei-pentru-mai-multe-emisiuni-in-care-s-a-incalcat-legislatia-audiovizuala-6320614
http://www.mediafax.ro/cultura-media/otv-amendat-cu-25-000-lei-pentru-mai-multe-emisiuni-in-care-s-a-incalcat-legislatia-audiovizuala-6320614
http://www.mediafax.ro/cultura-media/otv-amendat-cu-30-000-lei-4609274
http://www.paginademedia.ro/2010/06/otv-amendat-cu-25000-de-lei-pentru-derapajele-din-emisiunile-de-divertisment-si-de-la-dan-diaconescu-direct/
http://www.paginademedia.ro/2010/06/otv-amendat-cu-25000-de-lei-pentru-derapajele-din-emisiunile-de-divertisment-si-de-la-dan-diaconescu-direct/
http://www.mediafax.ro/cultura-media/cna-obliga-otv-sa-ii-acorde-dreptul-la-replica-jurnalistului-mircea-opris-si-unui-avocat-8116408
http://www.mediafax.ro/cultura-media/cna-obliga-otv-sa-ii-acorde-dreptul-la-replica-jurnalistului-mircea-opris-si-unui-avocat-8116408
http://www.cna.ro/Decizia-nr-588-din-08-06-2010.html
http://www.mediafax.ro/social/noi-acuzatii-de-santaj-aduse-lui-dan-diaconescu-descinderi-dna-la-sediul-ursus-din-calea-victoriei-7036797
http://www.mediafax.ro/social/noi-acuzatii-de-santaj-aduse-lui-dan-diaconescu-descinderi-dna-la-sediul-ursus-din-calea-victoriei-7036797
http://roncea.ro/2010/11/04/diversiunea-de-la-otv-contra-parintelui-justin-parvu-si-a-manastirii-petru-voda-colaboratorul-permanent-al-revistei-si-gruparii-rost-silviu-alupei-starneste-panica-si-dezinformare-de-hramul-sfi/
http://roncea.ro/2010/11/04/diversiunea-de-la-otv-contra-parintelui-justin-parvu-si-a-manastirii-petru-voda-colaboratorul-permanent-al-revistei-si-gruparii-rost-silviu-alupei-starneste-panica-si-dezinformare-de-hramul-sfi/
http://roncea.ro/2010/11/04/diversiunea-de-la-otv-contra-parintelui-justin-parvu-si-a-manastirii-petru-voda-colaboratorul-permanent-al-revistei-si-gruparii-rost-silviu-alupei-starneste-panica-si-dezinformare-de-hramul-sfi/
http://www.bursa.ro/companii-afaceri/cna-amendeaza-postul-de-televiziune-otv-pentru-denigrarea-imaginii-heidi-chocolat-87389&s=companii_afaceri&articol=87389&editie_precedenta=2010-06-15.html.html
http://www.bursa.ro/companii-afaceri/cna-amendeaza-postul-de-televiziune-otv-pentru-denigrarea-imaginii-heidi-chocolat-87389&s=companii_afaceri&articol=87389&editie_precedenta=2010-06-15.html.html
http://www.bursa.ro/companii-afaceri/cna-amendeaza-postul-de-televiziune-otv-pentru-denigrarea-imaginii-heidi-chocolat-87389&s=companii_afaceri&articol=87389&editie_precedenta=2010-06-15.html.html
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ei ne numesc pe noi mincinoşi când spunem că acest „părinte” a fost alungat dintr-o Eparhie, 
se contrazic pe ei înşişi! Tocmai acelaşi blog, ASTRADROM, posta în data de 14 decembrie 
2014 un articol în care precizau că: „Nici bine nu a plecat Părintele Eftimie din Eparhia 
Oradiei, că oamenii Preasfințitului Sofronie au început să răspândească în urmă zvonuri de 
genul: “a fugit”, “a luat totul”, “e un afacerist”, “a trecut la stiliști”, "are amante", “este un 
răzvrătit”,“creează tulburări”, „este epileptic” etc.” SURSA: http://astradrom-filiala-
bihor.blogspot.ro/2013/12/cine-si-de-ce-vrea-sa-falsifice-istoria.html În acelaşi articol tot ei 
scriau cu un iz de răzvrătire şi neascultare faţă de Episcopul locului, tocmai ei care ne impun 
nouă să facem „ascultare” exact de cei pe care ei nu-i ascultă. Dar, să vedem declaraţia 
ASTRADROM faţă de ascultarea făcută de arhiereul lor: „Episcopia Oradiei i-a interzis în mod 
abuziv și necanonic Părintelui Eftimie să aibă orice fel de legături cu credincioșii din Bihor”. 

Tot în acelaşi material găsim declaraţia lui Eftimie Mitra. El „scria” împotriva 
Ecumenismului. Şi totuşi, ierarhii BOR sunt ecumenişti ori ba? Ecumenismul dacă este 
erezie, este practicată de dreptslăvitori, sau de eretici? Deci, îşi neagă propria Biserică. Nu 
doar atât, dar scrierile sale mă îndoiesc că ar fi fost bazate pe ceva anume, după cum vedem 
în atacurile la adresa noastră, fapt pentru care Episcopul i-a sugerat să lase scrisul în mâinile 
celor care scriu contra ecumenismului, dar care ştiu să argumenteze, nu să bată câmpii. 
Pentru a se vedea că el n-a înţeles impunerile Episcopului Sofronie, cum şi acum vrea să se 
prefacă neânţelegător faţă de adevărul Mitropoliei din Bergamo, el scria la acea vreme: „Mi-a 
interzis să predic şi să scriu despre greco-catolicism şi ecumenism pe motivul că nu am 
diplomă în teologie. Aşa că a trebuit să fac şi facultatea de teologie să nu mai aibă motiv de a 
mă opri”. Deci, el face totul să arate altora că „poate”. Dacă noi îi explicăm că Mitropolia din 
Bergamo NU are nici un fel de legătură la ora actuală cu nicio Mitropolie de Milano, cu nicio 
Patriarhie de Kiev, el vrea să facă până şi trecutul să pară a prezent! Dacă ÎPS. Onufrie a fost 
cleric cu un deceniu în urmă în Eparhia Făleştiului, acum ei vor să dea impresia că şi acum 
există relaţii, comuniune, dialog, etc. Speculaţiile le fac doar pentru că nu deţin argumente, 
dar vor să arate veşnic că nu se lasă învinşi. 

Prin aceste materiale am încercat să arătăm încă o dată cât de mult se contrazic în 
declaraţii cei care scriau odinioară ceva, iar când scriu despre alt subiect, se pare că vor să 
uite tot ce au făcut în trecut. Şi aici nu mă miră de ce Episcopia de Oradea îl acuza şi de boli 
psihice pe părintele Eftimie Mitra, după cum înşişi menţionau că oamenii episcopiei îl acuzau 
că este „schizofrenic”. Cum să nu te acuze, când te schimbi aşa de radical? Azi mărturiseşti 
sus şi tare ceva, după câteva săptămâni uiţi totul şi te transferi la alt subiect, negând ceea ce 
ai scris odinioară? Şi iată aceştia sunt oamenii care vor să conceapă sminteli neadevărate 
împotriva Mitropoliei din Bergamo, negând sau ascunzând propriul lor trecut. 

Replica din data de 6 aprilie 2015. 
 

SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ ARHIEPISCOPULUI DE BUZĂU CIPRIAN SPIRIDON 
Nr. 51 / 12 iulie 2016 

Înalt Prea Sfințite părinte Ciprian, 
Cu regrete am studiat broșura redactată de Arhiepiscopia Buzăului intitulată „feriţi-vă 

de preoţii şi episcopii falşi”. Conţinutul broşurii face referire la o cu totul altă jurisdicţie 
eclesiastică, iar clericii şi ierarhii enumeraţi de dumneavoastră nu au nici o legătură, la ora 

http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2013/12/cine-si-de-ce-vrea-sa-falsifice-istoria.html
http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2013/12/cine-si-de-ce-vrea-sa-falsifice-istoria.html
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actuală, unul cu celălalt. Mă simt ofensat de prezenţa fotografiei mele la pagina 16, întrucât nu 
am nici un fel de legătură cu persoanele pe care le enumeraţi. 

Aţi folosit la adresa mea, precum şi a celorlalte persoane, apelativul de „episcopi falşi” 
şi aici aş dori să nu vă însuşiţi dreptul pe care nu-l aveţi de a încălca dreptul unei persoane de 
a fi parte a oricărei structuri, ierarhii bisericeşti sau confesiuni religioase, arătându-vă 
supremaţia care nu vă este dată de nici o instituţie de stat, cât nici măcar de Sfintele 
Canoane. Dacă eu aş face un material despre un cu totul alt subiect, cu care nu aţi avea 
legătură la ora actuală, v-aţi arăta ofensat la toate posturile şi pe toate site-urile; însă, după ce 
jigniţi într-un asemenea mod o persoană, probabil vi se pare normal şi demn să încălcaţi 
drepturile aceleia. Termenul pe care-l folosiţi este o făţişă discriminare şi încălcare a dreptului 
uman în conformitate cu Legea Cultelor din România, care vă impune să aveţi rapoarte de 
respect faţă de celelalte confesiuni, indiferent de apartenenţa aceleia. Vă sfătuiesc să 
consultaţi legea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă Publicată în Monitorul oficial 
Partea I, nr. 11/8.01.2007, capitolul 1, articolele 5-1, 5-2, 13-1, 13-2, lege în vigoare la momentul 
în care dumneavoastră binecuvântaţi această broşură menită să creeze confuzie, asocieri 
calomnioase între persoane, încălcarea drepturilor omului şi încălcarea drepturilor unei 
instituţii legale în statul italian, care nu are nici un fel de activitate pe moşiile dumneavoastră. 

Mă acuzaţi, în comun, de schismă. Cine vă dă dreptul acesta să informaţi oamenii într-
un mod eronat, fără a le prezenta, mai degrabă, ce înseamnă să fii eretic, iar dumneavoastră 
faceţi parte din plin la o mare erezie condamnată de Sfinţii Părinţi şi chiar de însuşi părintele 
Dumitru Stăniloaie, care o numeşte „erezia ereziilor”. De ce nu faceţi acest lucru, să spuneţi 
oamenilor că Onufrie Pop de la Bergamo este schismatic de un eretic? 

Oare, în adâncul conştiinţei, chiar nu vă temeţi de Dumnezeu? Sau, măcar credeţi în el, 
în afara profesiei pe care o exercitaţi? Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în care sper să 
credeţi, spune: „cine nu este împotriva noastră este pentru noi” (Sf. Ev. Marcu, cap. 9, verset 
40). Jigniţi, agresaţi psihologic persoane care nu au nici un fel de activitate în eparhia 
dumneavoastră şi totuşi, cred că vă şi simţiţi jignit că vă spun „dumneavoastră”. Dacă aţi 
cunoaşte măcar esenţa termenului „reciprocitate”, aţi fi procedat altfel, răfuindu-vă doar cu 
persoane care au de a face cu dumneavoastră. 

În practicile ecumeniste, pe care nu le expuneţi credincioşilor, probabil în mod 
intenţionat să „nu se smintească” de ceea ce faceţi, vă întâlniţi chiar şi cu confesiuni ne-
creştine, protestante, neoprotestante, cât şi cu secte care o batjocoresc pe Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu, Sfintele Icoane, Sfânta Cruce şi, absurd, vă rugaţi împreună, 
afirmând că „toate credinţele au un adevăr”. Credinţele necreştine şi cele care o batjocoresc 
pe Maica Domnului, au adevăr în ele? Nu vă temeţi de Dumnezeu, batjocorind şi jignind 
Ortodocşi, care păstrează Dreapta Credinţă, numindu-i „drept credincioşi” pe ceilalţi membri 
ai mişcării eretice ecumeniste, care „ar avea şi ei un adevăr”? Mai degrabă aţi explica 
oamenilor data în care structura din care faceţi pare, a ales să fie un Sinod pan-ortodox, care, 
musai, trebuie să aibă aliniat numărul satanei: 666! Acest Sinod a fost prezidat de Patriarhul 
Constantinopolului, la care a participat şi Patriarhul României, bineînţeles la care nu aţi fost 
chemat, pe data de… 16.06.16. 

Acuzaţiile pe care mi le aduceţi cum că aş fi „episcop fals” sunt o discriminare care 
încalcă drepturile unei persoane, în timp ce nu aveţi demnitatea să vă reproşaţi cum v-aţi 
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făcut ordine în eparhie, excomunicând mireni. Acolo nu este treaba mea să mă implic în 
eparhia dumneavoastră; însă, ierarhul incapabil să fie un model pentru aceştia, pe care să-l 
urmeze întru toate, apelează la etalarea puterii prin forţă, nu prin exemplu! Întâi daţi-le un 
exemplu de smerenie, curăţie, sfinţenie, explicaţi-le cum sfătuiţi preoţii să se bată între ei, 
conform articolelor din presa scrisă a ultimelor luni şi mai apoi încercaţi să-i manipulaţi cu 
declaraţii false la adresa altor persoane. 

Prin urmare la toate acuzaţiile pe care mi le-aţi adus în broşura la care fac referire, vă 
informez că Mitropolia noastră nu este falsă, ci are un Thomos de Autonomie dat de 
Mitropolia Ortodoxă din America, funcţionează în Italia şi este recunoscută de statul acestei 
ţări şi nu pe teritoriul Buzăului! În momentul în care vom avea filiale în cadrul eparhiei 
dumneavoastră, atunci puteţi să vă sesizaţi, dar, fără să încălcaţi drepturile legale ale unei 
persoane, rugându-vă pe la protestanţi prin biserici şi, în broşuri, atacând Episcopi şi preoţi 
Ortodocşi. Iar dacă vreunul dintre clericii pe care-i menţionaţi, ar avea impedimente canonice 
la preoţie, v-aşi sfătui să informaţi credincioşii că prin abuzurile puterii, însuşindu-vă 
infailibilitatea şi dreptul de a face orice doriţi, i-aţi hirotonit, iar până la momentul plecării lor 
din BOR, nu aţi vorbit nimic, ci aţi tăinuit acele fapte. 

În consecinţă, vă rog să vă asumaţi toate acuzaţiile făcute, discriminările, asocierile 
calomnioase, răspândite în mod propagandist, mod interzis prin legea statului Român, pe 
care iarăşi aţi încălcat-o! Noi vom face toate demersurile legale pentru ca fiecare cetăţean, 
indiferent de înălţime, rang sau funcţie, să respecte legea statului şi mai ales convenţiile 
europene, drepturile persoanelor şi să-şi caute de scopurile lui în viaţă, societate şi mai ales 
în Biserică, nu să defăimeze persoane, sau instituţii care, la ora actuală, nu au nici o legătură 
una cu cealaltă. 

 
Astăzi, 12 iulie 2016, Bergamo – Italia. 

† Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit 
al Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa 

 
NOTA AUTORULUI: În scurt timp după ce au fost trimise replici către Arhiepiscopul 

Buzăului şi Vrancei, acesta şi-a dat seama că între fracţiunile „schismatice” cu care se afla în 
conflict Arhiepiscopia Buzăului, Mitropolitul Onufrie nu are nici o legătură, broşura respectivă 
a fost retrasă din circulaţie. 

Includerea numelui Părintelui Onufrie în acea broşură, a fost o decizie pripită, sau 
probabil influienţată de persoane rău intenţionate. Prin acest argument, avem încă o dovadă 
că acuzaţiile la adresa domniei sale nu doar că au fost false, ba chiar iararhul care le-a 
publicat, le-a retras, conştientizând erorile. 

Inclusiv publicaţia „Ierarhia Religiilor” a Patriarhiei Moscovei i-a scris biografia actuală 
a Mitropolitului Onufrie de Bergamo, în care este lăudat că nu s-a dezis de Episcopat şi a 
rămas să ducă mai departe ierarhia Mitropoliei din Italia. Părerile sunt împărţite; însă, când se 
fac afirmaţii, apoi ele sunt retrase din mediul public, este destul de limpede că acestea nu au 
avut un fundament real şi legal. 
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Nu au fost prea multe atacuri la adresa numelui părintelui Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop 
şi Mitropolit de Bergamo, ci extraordinar de puţine. Chiar şi acestea câteva, trebuiau să fie 
incluse într-o carte pentru a rămâne o mărturie vie a faptului că cele amintite au fost 
demontate, probate şi dovedite a fi false. 

În cartea „Surgiunit pentru credinţă” scrisă de renumitul teolog şi jurnalist Florian 
Bichir, despre Părintele Dr. Onufrie Pop, sunt publicate aproape toate scrisorile trimise de 
stareţii de mănăstiri, teologi, profesori şi ierarhi ai Bisericii din România. Din cuprinsul 
acestora descoperim prestigioasa personalitate a actualului Mitropolit de Bergamo, care 
dovedesc inexistente acuzaţiile şi părerile contra domniei sale. 

Trebuie să conştientizăm că în viaţă, când eşti persoană publică, ai parte şi de 
aprecieri, dar şi de critici. Totuşi, cititorul nu trebuie să-şi aplece părerea la prima critică şi să 
catalogheze personajul ca fiind „non-grata” pentru că un anonim sau doi, încearcă să-l 
discrediteze. Să vedem întâi cine este persoana, ce activitate are, ce aport a adus culturii şi 
teologiei româneşti, să-l punem în balanţă cu activitatea celor ce-l acuză de ceva şi, văzând 
totala lor lipsă din domeniul teologiei, sau absenţa lor din lumea culturii. Astfel, vedem că nici 
autorii publicaţiilor virtuale şi nici măcar Arhiepiscopul de Buzău nu au depus un minim efort 
pentru a rămâne consemnaţi în istorie. 

Chiar dacă eşti episcop sau Arhiepiscop, totuşi, funcţia nu dovedeşte nimic, câtă vreme 
nu îţi laşi amprenta în istorie, prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci, iar nu prin funcţiile 
dobândite aproape gratuit, din punct de vedere didactic. Arhiepiscopul Ciprian încă este tânăr 
şi ar putea să înceapă o activitate bună, pastorală, teologică, misionară, prin care să se 
evidenţieze ca teolog desăvârşit, nu doar ca persoană care afirmă ceva şi ulterior îşi retrage 
propriile afirmaţii. Aceasta nu este o dovadă de teolog bun, ci mai degrabă de oscilaţie între 
afirmaţii şi păstrarea acestora. 

În continuare vom vedea câteva texte ale scrisorilor trimise de înaltele personalităţi ale 
Bisericii din România, prin care sunt lăudate activităţile desfăşurate de părintele Onufrie. 
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NOTĂ: După scrisoarea adresată Patriarhului Daniel, Arhiepiscopul Ciprian de la Buzău şi-a 

retras broşura în care făcea o mulţime de erori şi dezinformări. 
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Nota autorului: Cele mai multe scrisori trimise de Mitropoliţi, Episcopi şi clerici, teologi şi 
scriitori din România şi din străinătate, adresate actualului Arhiepiscop şi Mitropolit de 
Bergamo, Dr. Onufrie Pop, sunt publicate în cartea „Surghiunit pentru Credinţă” – 
publicată de renumitul teolog, jurnalist şi scriitor Florian Bichir, în anul 2011. 
Scriitorul, teologul şi mai apoi Mitropolitul Onufrie Pop s-a bucurat de numeroase 
aprecieri, decoraţii şi distincţii primite în timp pentru munca depusă în slujba Bisericii, cât 
şi a Ministerului de Interne al României, iar mai pe urmă în cadrul învăţământului superior 
din Republica Moldova. 
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Pe Înalt Prea Sfinţitul Părinte Dr. Onufrie Pop, actualul Arhiepiscop şi Mitropolit de 
Bergamo, l-am cunoscut în anul 2007. Discuţiile telefonice ne-au apropiat si mai mult,timp de 
un an de zile, prin intermediul cărora am avut ce învăţa de la marele cărturar şi slujitor. 

Mai-nainte de a-l cunoaşte, în anul 2006 hotărăşte să se transfere la Patriarhia de Kiev, 
întrucât devine profesor universitar la Chişinău. Astfel, Mons. Onufrie Pop încheie o pagină 
de istorie, în sânul Bisericii Ortodoxe Române, încununată de aprecieri şi felicitări primite de 
la cele mai înalte personalităţi ale Patriarhiei Române. Orice om este liber să aleagă 
apartenenţa religioasă, în acord cu propriile convingeri personale şi în conformitate cu 
drepturile enumerate în Legea Cultelor (Legea 489/2006, art. 1, al 2). 

În anul 2008 l-am întâlnit pentru prima dată pe Părintele Dr. Onufrie Pop, chiar cu o zi 
înainte să fie ales, numit şi intronizat Arhiepiscop în Italia. De la Înalt Prea Sfinţia Sa, am avut 
multe lucruri de învăţat, despre istoria Bisericii, tipicul de slujbe şi rânduieli bisericeşti, 
învăţături duhovniceşti, ca mai apoi, după anul 2011 să începem o şi mai frumoasă colaborare 
ce ţine până în ziua de astăzi. 

Chiar la începutul anului 2011, la postul de televiziune, astăzi închis, OTV, jurnalistul 
Silviu Alupei a prezentat două emisiuni „în atenţia DNA”, în care a încercat să dezinformeze 
telespectatorii cu o sumedenie de acuzaţii false la adresa Înalt Prea Sfinţitului Onufrie, a mea 
şi a altora. Astfel, în urma vizionării amalgamului de afirmaţii mincinoase aduse de acest 
prezentator, am făcut fiecare câte o sesizare la CNA, în vederea soluţionării. 

În plângerea redactată de mine, am scris următoarele: 
În data de 16 Ianuarie 2011 (Duminică seară), în cadrul emisiunii numite „În Atenţia 

DNA” Dl. Silviu Alupei a făcut câteva referiri la numele meu.În cadrul emisiunii "În atenţia 
DNA" s-au făcut următoarele abuzuri:1. Asociere calomnioasă;2. Discriminare religioasă;3. 
Învrăjbire religioasă;4. Denigrare;5. Acuzaţii de colaborare cu KGB (eu nu eram născut pe 
când KGB-ul exista...);6. Dezinformarea populaţiei.Acuzaţiile au fost nefondate şi nu au avut 
un suport legal. Mai mult de atât, legăturile care se făceau între numele meu şi persoanele 
criticate în cadrul emisiunii, nu existau în momentul realizării emisiunii.În urma emisiunii, 
numele meu a fost denigrat în faţa familiei mele, a rudelor şi a întregii ţări, deşi nu existau 
legături între mine şi grupările respective. Emisiunea a fost prezentată de Silviu Alupei, fiind 
prezente mai multe persoane. În momentul difuzării emisiunii "În atenţia DNA". 

În scurt timp de la trimiterea plângerii, Consiliul Naţional al Audiovizualului a trimis 
răspunsul:„În urma analizării de către Direcţia de monitorizare a CNA a problemei semnalate 
de dumneavoastră, s-a constatat că în anul 2011 aţi sesizat la CNA aceeaşi emisiune, în 
reclamaţiile nr. 475/17.01.2011 şi 499/17.01.2011.În şedinţa CNA din data de 10 martie 2011, 
reprezentantul postului OTV a informat Consiliul că s-a acordat drept la replică petentului. 
Direcţia de monitorizare a CNA a verificat şi a constatat că în emisiunea din data de 
23.01.2011 au fost difuzate atât dreptul dumneavoastră la replică, cât şi al Mitropolitului de 
Milano şi Aquileia”. 
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În urma plângerii, prezentatorul a citit dreptul la replică în cea de-a 3-a emisiune, fără să 
mai facă și alte acuzații. Problema este că persoanele care au vizualizat aceste emisiuni, nu 
au înțeles că oamenii din umbră, sau care vor să pară așa, ai Patriarhiei Române, au cătuat cu 
orice preț să folosească cele mai mincinoase și obscure tehnici de manipulare a maselor. 
Astfel, un copil de 22 de ani pe atunci, era un agent KGB, deși avea un an de la naștere când 
KGB-ul se desființa și în concluzie, jurnalistul încerca să afirme că în România sau în alte țări, 
doar BOR are voie să slujească în ritul Ortodox, în limba română. 

Acțiunile de prost-gust nu au fost primite atât de aplaudabil de public, încât Mitropolia 
de Bergamo a existat, există și va exista în continuare. Nici nu are dece să își întrerupă 
activitatea, câtă vreme are un lider apreciat la nivel internațional și național, adică Dr. Onufrie 
Pop, Arhiepiscop și Mitropolit. Pentru acel an, 2011, luna ianuarie a fost una tristă pentru Înalt 
Prea Sfinția sa, văzându-se lăudat de o viață întreagă de cele mai emblematice figuri ale 
Sinodului Patriarhiei Române, iar la televizor să fie discreditat de un jurnalist care în cele din 
urmă a fost nevoit să abandoneze cariera în televiziune, la OTV. Postul nu era nici pe departe 
unul de referință, la care să fie invitați în platou adevărate mari valori ale neamului Românesc, 
pentru a discuta un anume subiect. Pur și simplu prezentatorul aducea în platou câteva 
persoane foarte anonime, care știau doar poziția lui și atât. Practic, nu era un dialog, ci un 
monolog de manipulare a persoanelor naive care se uitau la TV în acel moment. 

După soluționarea plângerii făcute la CNA, citirea replicilor în timpul emisiunii, și Înalt 
Prea Sfințitul Dr. Onufrie Pop, cât și eu, am renunțat a mai face alte demersuri legale. O cale 
de iertare a acuzatorului fără probe, a fost cu adevărat o faptă creștinească. În afară de acest 
post de televiziune, numele Înalt Prea Sfințitului Dr. Onufrie Pop nu a mai fost discreditat 
nicăieri. În decursul anilor 2011-2019 au fost doar 3 persoane care au încercat o formă de 
denigrare subtilă, adică Silviu Alupei la OTV, blog-ul Astradrom și Arhiepiscopul Ciprian 
Spiridon. Cel din urmă, fusese dezinformat de persoane rău intenționate, iar după ce a primit 
replica scrisă, broșura respectivă a fost retrasă din Biserica Ortodoxă Română. 

Chiar la începutul acestei lucrări am consultat mai multe publicații din străinătate, care 
au scris despre Înalt Prea Sfințitul Dr. Onufrie, nicăieri să fie vreo singură vorbă de 
discreditare. Nici nu ar fi ceva real sau serios de vorbit despre Domnia sa. Toată viața și-a 
dedicat-o cărților, culturii și slujirii Lui Dumnezeu. Ce ar fi trebuit să se scrie rău? Nimic. 

În timp am înțeles că totdeauna va exista o opoziție; dar, niciodată nu va trebui 
ascultată părerea unuia sau a altuia, ci toate adunate și puse în balanță. Tocmai de aceea am 
conceput această lucrare, întâi din respectul față de marele ierarh, iar în al doilea rând față de 
deceniile de activitate în care s-a dăruit total culturii și teologiei, cum îl descriau și marii 
Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, pentru 2-3 persoane care au scris mai mult din 
dezinformare, sau cu scopul de a dezinforma, nu se poate pune în balanță cu miile de laude 
aduse de celelalte personalități. 

În încheierea lucrării, doresc să preiau textele în limba rusă, scrise de Patriarhia 
Moscovei, legate de numele Dr. Onufrie Pop, în care nu se găseşte nici măcar o critică adusă 
Ierarhului român din Italia: 

„Примас-Митрополит Онуфрий (Поп) родился 22 октября 1956 г. селе Родна 
(Трансильвания, Румыния). В 1971-1973 гг. обучался в профессионально-техническом 
училище, получив специальность сантехника и газотехника. В 1973-1974 гг. работал 
водопроводчиком. В 1974-1976 гг. обучался в Военной школе города Роман (жудец 
Нямц). 

В 1977-1982 гг. учился в Бухарестской духовной семинарии, в 1982-1986 гг. в 
Высшей промышленной школе, в 1988-1992 гг. на факультете теологии 
университета Сибиу, в 1991-1996 гг. на юридическом факультете университета 
Крайова, в 1998-1999 г. приобрел дополнительную специализацию в области 
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административного права и окончил аспирантуру Политехнического университета 
Тимишоара. В 1999-2004 гг. работал в университете криминологии в Кишиневе 
(Республика Молдова).  В 2001 г. получил степень доктора юридических наук, а в 2003 
г. звание доцента. С 2004 г. доцент Бэлцкого государственного университета им. 
Алеку Руссо. 

Пребывая в юрисдикции Румынского Патриархата, в 1980 г. принял монашеский 
постриг и диаконскую хиротонию, а в 1982 г. был рукоположен во иеромонаха. В 
апреле 2006 г. иеромонах Онуфрий уклонился в раскол, перейдя в юрисдикцию 
"Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" (УПЦ КП). В 2007 г. он был 
возведен в сан "архимандрита" и наделен правом ношения второго креста с 
украшениями. 

В первой половине 2008 г. архимандрит Онуфрий (Поп) примкнул к "Священному 
Миланскому Синоду", где уже 29 июня 2008 г. был рукоположен во "епископа", а 31 
августа 2008 г. наделен титулом "архиепископа Бергамо и Верчелли", Экзарха 
Восточной Европы (с сентября 2009 г. "архиепископ Сондрио и Верчелли"). Не приняв 
курс на объединение с канонической Церковью, проводившийся руководством 
"Священного Миланского Синода", 4 мая 2012 г. архиепископ Онуфрий (Поп) объявил 
себя Примасом названной религиозной организации и "митрополитом Италии", 
официально зарегистрировав сообщество своих последователей под 
наименованием "Автономная Православная Митрополия Европы и Запада" 
("Metropolia Ortodossa Autonoma dell Eurоpa dell Ovest").  – publicaţia anti-raskol.ru 

„Онуфрий (Поп), митрополит Италии м.Онуфрий (Поп) Октавиан Поп родился 
22 октября 1956 года в деревне Родна (Трансильвания, Румыния) (родители Симон и 
Мария, православного вероисповедания), в 1963-1971 году посещал среднюю школу в 
родном селе. В 1971-1973 годах учился в Профессиональном Училище Строителей в 
городе Деж, где получил специальность установщика сантехнических и газовых 
труб. В 1973-1974 годах работает сантехником в горнодобытческой компании в 
родной деревне. В 1974-76 годах посещает Военную школу в городе Роман (жудец 
Нямц), однако по состоянию здоровья не проходит практику. 

В 1977 году поступает в Бухарестскую теологическую семинарию, которую 
заканчивает в июне 1982. 5 октября 1980 году рукоположен иеродиаконом 
(рукополоагал архиепископ Дунареа Анфим Ника). 6 ноября 1982 года рукоположен 
иеромонахом (рукополагал епископ Лугоянулский Тимофей (Сивициу) ) и определен 
насельником монастыря св.пророка Илии (Васиова, Банат, Румыния). м.Онуфрий 
(Поп) В 1982-86 годах посещаюет Индустриальный Лицей "Траян Вуя" в городе 
Фагет, где получает степень бакалавра. 15 сентября 1985 года переведен в 
монастырь "Izvorul Miron" (Романешти, жудец Тимиш). 20 июля 1987 года назначен 
протосингелом Банатской митрополии. В 1988-92 годах учится на теологическом 
факультете имения Андрея Шагуна в универстете Сибиу, где становится 
лиценциатом пасторальной теологии. С 1991 по 2001 года в нескольких учебных 
заведениях изучал право, и в марте 2001 года получил степень доктора юридических 
наук. 1 декабря 1995 года был переведен в Тарговиштскую епархию, где был назначен 
окормлять Центр Обучения Молодежи, а также занялся строительством храма во 
имя св.Иоанна Златоуста (был освящен 13 ноября 1997,в честь чего иеромонах 
Онуфрий был награжден патриаршим крестом). 

В 2003 году получает звание доцента, а с 2004 является доцентом Бэлцкого 
государственного университета им. Алеку Руссо. 1 апреля 2006 года, по личным 
причинам, иеромонах Онуфрий переходит в юрисдикцию Киевского Патриархата 
(принят в клир Восточно-Молдавской епархии). В июне 2006 года назначен 
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миссионером в Европу и переселился в Турин (Италия). 8 апреля 2007 года возведен в 
сан митрофорного архимандрита и награжден вторым крестом. 15 июня 2008 года 
переходит в юрисдикцию Миланского Синода, где уже 20 июня избран епископом-
помощником, а 29 июня 2008 года в Милане рукоположен епископом (рукополагали вл. 
Евлогий и другие члены Синода). 31 августа 2008 года возведен в ранг архиепископа 
Бергамо и Верчелли и назначен экзархом Восточной Европы.  

1 сентября 2009 года получил титул архиепископа Сондрио (с 
местопребыванием в Бергаме). После дезинтеграции Миланского Синода, 
архиепископ Онуфрий взялся за его восстановление - перерегистрировал церковь в 
итальянских институциях (под названием Associazione Metropolia Autonoma Christian 
Ortodossa Dopo Il Vecchio Calendario), и 4 мая 2012 принял титул митрополита 
Италии и примаса церкви (с согласия митрополита Иоанна (ЛоБю), стал также 
епископом Locum Tenes епархии Милана и Аквилеи)” – publicaţia rusească 
hierarchy.religare.ru 

„Автономная Митрополия Православных Христиан Старого Календаря в 
Италии Краткая история церкви После дезинтеграции Миланского Синода за 
воссоздание независимой церкви взялся архиепископ Онуфрий, зарегистрировавший 
новую юрисдикцию в итальянских институциях (под названием Associazione 
Metropolia Autonoma Christian Ortodossa Dopo Il Vecchio Calendario). 4 мая вл.Онуфрий 
принял титул митрополита и примаса церкви (митрополит Италии с 9 мая), а 
также в начале мая восстановил общение с Американской митрополией. После 
объединения с архиепископом Варсонофием, с благословения митрополита Иоанна 
(ЛюБю), был воссоздан Синод Европейской митрополии и рукоположен новый 
епископ - Георгий. На Синоде 1 июня 2012 года в Черновцах было объявлено, что в 
юрисдикцию вошли 12 священников, а также были избраны двое кандидатов в 
епископы. В январе 2013 года епископ Серафим перешел в юрисдикцию Авлонской 
митрополии, за что был запрещен в служении, вместе с ним церковь покинуло еще 
три священника, диакон и монахиня, также было . Также 23 января 2013 года была 
подписано соглашение о евхаристическом общении с архиепископом Варсонофием 
(Солоповым) (с которым во второй половине 2012 года связь была прервана). В 
октябре 2013 года в общение с церковью вошел архиепископ Николай (Юхош), 
который 14 октября 2013 года получил Томос об автономии своей американской 
юрисдикции. 2 февраля 2014 года церковь установила евхаристическое общение с 
Православной церковью Италии, однако к лету 2014 года церковное общение было 
прервано. На сентябрь 2014 года церковь насчитывала двух епископов, 12 
священников, 1 диакона, 2 иподиаконов, 7 приходов в Италии и 4 в Испании – istoria pe 
scurt a Mitropoliei de Bergamo, prezentată de aceeaşi publicaţie rusească. 

 
 
Dr. Onufrie Pop nu este doar un înalt Ierarh al Bisericii Ortodoxe, ci un duhovnic, un 

reper, un exemplu de urmat, totodată un prieten al celor ce l-au cunoscut. În toţi anii de 
colaborare cu Domnia sa, nu l-am văzut să-şi piardă răbdarea, echilibrul firesc şi 
duhovnicesc, ci ori de câte ori a fost atacat de persoane frustrate, i-a ertat. Poate că noi nu 
am fi făcut aşa; însă, cu trecerea anilor şi culgând atâta experienţă teologică, Mons. Onufrie 
Pop se remarcă în continuare prin a fi un teolog care întâi citeşte şi respectă învăţătura, iar 
mai apoi o predică în Biserică. Dumnezeu să-i dăruiască mulţi ani şi să păstorească 
Mitropolia din Bergamo, precum a făcut-o şi până în prezent. 

 
Autorul cărţii. 
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La Capela „Sf. Mc. Onufrie” din Rodna, Bistriţa Năsăud. 

 
La capela „Sf. Mc. Ciprian” din loc. Timişoara, jud. Timiş. 
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