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Către,  

MĂNĂSTIREA VLĂDICENI 

În atenția Pr. Stareț Arsenie Butnaru 

Spre cunoștința Preasfințitului Nichifor Botoșăneanul 

  

                  PREACUVIOASE PĂRINTE STAREȚ,  

Subsemnatele, AMIRONOAIE ADINA-GABRIELA și AMIRONOAIE ELENA-OLIVIA, cu adresa de 

comunicare în Iași, str. Florilor, nr. 24, în calitate de proprietare a două cavouri în cimitirul 

Mănăstirii Vlădiceni, vă solicităm să luați măsurile care se impun în vederea intrării cimitirului în 

legalitate, în principal prin rezolvarea problemei existenței apei în morminte, dar și raportat la 

următoarele probleme punctuale pe care vi le învederăm în mod oficial, deși v-au fost aduse la 

cunoștință și anterior, în mod verbal, de către subsemnatele, dar și de către alți proprietari de 

locuri de veci.  

 

1. CAVOURILE EXISTENTE SUNT PLINE DE APĂ, ZONA FIIND UNA PROBLEMATICĂ DIN ACEST 

PUNCT DE VEDERE 

Așa cum v-am semnalat în numeroase rânduri, în toate cavourile care au fost deschise fie 

pentru înmormântarea unor persoane, fie pentru construcție, dar și în cavouri închise, a căror zid a 

fost descoperit prin efectuarea de săpături alăturate, a fost găsită apă, în cantități măsurabile în 

tone, ceea ce înseamnă că persoanele decedate înhumate acolo au fost complet acoperite cu apă. 

În aceste condiții, v-am supus atenției necesitatea efectuării unei lucrări ample de drenaj de-a latul 

zonei de deal de deasupra cimitirului existent, lucrare pentru care să fie consultați specialiști în 

domeniul îmbunătățirilor funciare și al drenajului solurilor și care să nu afecteze stabilitatea 

terenului, dar și a cavourilor existente prin săpături sau foraje în jurul acestora. Orice lucrare trebuie 

realizată doar după înștiințarea si consultarea titularilor locurilor existente.  

De asemenea, este imperios necesar să fie sistate orice alte lucrări în zona cimitirului 

existent, săparea de noi cavouri, mai ales lângă cele vechi, fiind de natură a crea adevărate bazine 

de acumulare a apei care va ajunge în cele din urmă în imediata vecinătate.  

Deși ați afirmat în numeroase rânduri că nu mai vindeți locuri în cimitir, gropile nou săpate se 

înmulțesc pe zi ce trece, nefiind avute în vedere consecințele directe ori indirecte pentru cavourile 

existente, multe dintre ele din cărămidă găurită, întrucât în această formă le-ați oferit spre 

cumpărare.  

Tocmai pentru că nu aveți nicicum în vedere vreo sistare a vânzărilor de locuri, ci din contra, 

creșterea acestora, nu ați binevoit a face formalitățile necesare pentru a intra în legalitate, prin 

înscrierea și clasificarea corespunzătoare a cimitirului în evidențele UAT, obținerea autorizațiilor 

și avizelor necesare, precum și sistematizarea acestuia, prin parcelarea și numerotarea efectivă a 

locurilor. Vă amintesc faptul că, potrivit dispozițiilor legale, cimitirul este unul mănăstiresc, iar 

pentru locurile cumpărate beneficiarilor trebuie să li se elibereze documentul intitulat „Act de 
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concesiune loc de veci”, în care să fie consemnată parcela și numărul locului atribuit, chitanța  pe 

care o oferiți tuturor cumpărătorilor nefiind un document suficient.   

Astfel cum ne-am informat de la ingineri de specialitate, solul argilos existent în zona 

Mănăstirii are printre caracteristici greutatea, uscarea lentă și dificultatea în prelucrare. De 

asemenea, acest tip de sol creează o oarecare barieră în fața apei, însă doar în condițiile menținerii 

caracterului natural compact al acestuia. Odată creată o breșă, de natura unei gropi spre exemplu, 

aceasta devine un veritabil bazin de acumulare. În această manieră au funcționat lucrurile în cimitir, 

din moment ce gropile noi săpate sunt perfect uscate, iar la o anumită perioadă după zidire și 

închidere se umplu de apă. În aceste condiții, doar persoanele total neinstruite ar accepta motivația 

pe care le-o oferiți în legătură cu sursa acumulărilor de apă, ca fiind apa de ploaie. Acest cimitir nu 

ar fi primit nici un aviz pentru această destinație dacă vreun astfel de document ar fi fost solicitat și 

nu ar fi fost ocolite fără nici un preget dispozițiile legale. Și Biserica Ortodoxă Română, ca instituție 

a statului român, și unitățile ei componente se supun acelorași rigori legale ca orice cetățean de 

rând. Dacă nimeni nu poate construi o cabană fără autorizație de construire, cu atât mai puțin un 

loc destinat înhumării persoanelor decedate nu are cum să se extindă fără limite în lipsa 

autorizațiilor de acest gen pentru fiecare groapă nou săpată. Ca să nu mai vorbim de necesitatea 

obținerii de proiecte tehnice pentru fiecare lucrare în parte.  

La baza tuturor problemelor locurilor de veci și cimitirului ca ansamblu stă faptul că nu s-au 

solicitat și emis autorizații de construire, proiecte tehnice pentru acestea și nu s-au efectuat 

minime verificări în prealabil.   

Chiar și Regulamentul cimitirelor din BOR prevede la art. 11 faptul că, atât la înființarea, cât și 

la extinderea unui cimitir mănăstiresc, se va înainta spre aprobare Consiliului economic al mănăstirii 

(a cărui componență vă rugam să ne-o comunicați) planul de sistematizare, această documentație 

fiind înregistrată de fiece dată și la organismele competente ale administrației publice locale, dar și 

la serviciul de resort al Centrului eparhial. În speță, faptul că plan de sistematizare nici nu a existat 

și nici nu există (ce să mai vorbim despre căi de acces, alei de trecere determinate?) ne indică cu 

multă claritate că nici un astfel de pas nu a fost vreodată respectat. 

Considerăm că Sfinția Voastră aveți în primul rând îndatorirea de a veghea la păstrarea 

memoriei celor înhumați în cimitirul Mănăstirii, cărora trebuie să li se acorde atât slujbele 

necesare, cât și evlavia, considerația și respectul cuvenit prin grija față de rezolvarea problemelor 

cimitirului.  

 

2. Zona aferentă a două locuri de veci din fața ansamblului nostru și 

împrejmuirea ilegală care ne-a pus în pericol viețile și integritatea corporală 

Pentru că în fața cavourilor noastre există un spațiu verde, destinat acum căii de trecere, 

neamenajată, vă informăm și pe cale oficială de împrejurarea că ne opunem categoric oricărei 

tentative de a se săpa în acea zonă, solicitându-i oricărei persoane care ar încerca așa ceva toată 

documentația legală avizată, de la autorizația de construire, proiect tehnic, până la dovezile privind 

verificările pentru structura și densitatea solului, adâncimea apei din sol,  ș.a.  
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Acea zonă este destinată accesului și este natural compactă, orice săpătură creând o cale 

pentru scurgerea apei înspre mormintele noastre.  

De aceea, în mod oficial, vă solicităm spre cumpărare acea zonă, corespunzătoare 

a două locuri de veci, noi urmând să o păstrăm ca zonă verde, fără a fi efectuată 

vreo săpătură. În cazul în care aveți în plan să invocați dreptul vreunei alte persoane acolo, vă 

aducem la cunoștință că acest lucru nu este posibil din moment ce, în lipsa parcelării și numerotării 

locurilor, nicio vânzare pentru care nu s-a construit deja cavou nu are clar și definitiv determinată 

zona în care vor fi săpate locurile. 

Gardul amplasat de-a lungul în acea zonă, ilegal montat, fără vreo semnalizare (ca de altfel 

și alte împrejmuiri făcute fără vreo bază legală în cimitir), ne-a pus în pericol viețile 

subsemnatelor.  

Astfel, după ce l a începutul lunii mai 2022, după ce vă semnalasem problema amplasării 

acestui grad și a unor țăruși metalici în fața mormintelor noastre, iar Sfinția Voastră nu a luat nicio 

măsură spre remedierea situației, pe data de 21.05.2022 subsemnata Amironoaie Gabriela 

ajungeam la Urgențe cu plagă suprainfectată, suspiciune de tetanos, tratament cu mai multe 

antibiotice, analize și consultații de specialitate urmare a împiedicării și lovirii la picior într-unul 

dintre țărușii metalici nesemnalizați. V-am cerut atunci imperios să luați atitudine asupra acestor 

situații improvizate și nelegale care au loc în cimitirul mănăstirii, neexistând o cale de acces 

corespunzătoare și sigură pentru integritatea corporală a trecătorilor. Nu ați făcut nimic în acest 

sens și pe data de 29.09.2022 sora mea  Amironoaie Olivia s-a împiedicat de același gard, cu 

consecința unei plăgi cu ieșire de țesut la membrul inferior, plagă care nu a putut fi suturată și 

care, dacă se va închide și vindeca, va produce un prejudiciu estetic permanent printr-o cicatrice 

foarte mare. Așadar, a doua oară în decurs de câteva luni suntem victimele unei improvizații menite 

să asigure locurile unei persoane a cărei identitate doriți să o păstrați sub anonimat și care este 

pasibilă de răspundere împreună cu administratorul pentru prejudiciile create. Din păcate pentru 

această persoană, acea zonă nu poate fi destinată unor locuri de morminte, subsemnatele 

oferindu-ne prin prezenta să le cumpărăm și să le păstrăm ca spațiu verde (un cimitir mai are și 

spații verzi asigurate de administrator, dar dacă acestea sunt cumpărate și întreținute de proprietari 

este și mai convenabil pentru bugetul Mănăstirii). În caz contrar, oricine își asumă începerea unei 

lucrări în acel loc, va suporta consecințele legale inerente.  

 

3. Lipsa unei împrejmuiri corespunzătoare a cimitirului și alte probleme ce au 

ca sursă proiectul de amploare vizat de Mănăstire 

Cimitirul nu are nici măcar un gard corespunzător, tocmai pentru că Mănăstirea nu poate 

hotărî definitiv hotarele acestuia, fiind plănuită excavarea unui întreg deal pentru săparea de 

morminte. Vă atragem atenția că astfel de activități și construirea de adevărate buncăre de beton 

în partea superioară a dealului nu face altceva decât să pericliteze integritatea și stabilitatea 

terenului, în zona superioară, imediat după gardul de sârmă existent, fiind necesar cu precădere 

sistemul de drenaj pentru eliberarea apei din morminte și prevenirea scurgerilor viitoare, nu 

vânzarea locurilor de veci pe bandă rulantă.  
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Este cu siguranță o noutate pentru România, dar și pentru restul țărilor majoritar ortodoxe, ca 

o Mănăstire să devină rivala fabricii de cărămidă  învecinate prin exploatarea asiduă a dealului și 

transformarea acestuia în firmă de pompe funebre, totul prin intermediul proiectelor răsunătoare, 

ce ar viza și ceva fonduri europene. Din această perspectivă este de înțeles că actualii titulari ai 

locurilor de veci trebuie să urce la deal prin noroi, să alunge din cimitir vacile care pasc și se urcă 

pe morminte, să dea probe de trecere peste obstacole ori să aibă câte o întâlnire cu vulpile, care 

trec nestingherite prin plasa gardului.  

Cimitirul se administrează eficient doar când are destui clienți, înmormântări și praznice 

săptămânale, cale de acces din stradă, camere mortuare cu răcire, sală specială pentru mesele de 

pomenire, eventual și magazin cu toate cele necesare unei înmormântări complete???!? Într-un 

cuvânt, când totul devine afacere, potrivit proiectului aberant de extindere pe care îl intenționați, 

despre care am luat cunoștință din surse informale. Conform Regulamentului de organizare și 

funcționare a cimitirelor din cadrul BOR, transformarea dorită de Sfinția Voastră și de organizațiile 

afiliate și cointeresate nu are nimic în comun cu sacralitatea unui cimitir mănăstiresc, care trebuie 

să păstreze o ținută de sobrietate, discreție și echilibru, în acord cu exigențele unei Mănăstiri din 

Arhiepiscopia Iașilor.   

Ne exprimăm îngrijorarea și indignarea față de lansarea unui astfel de proiect fără 

consultarea titularilor cavourilor existente, aceștia venind în acest loc pentru a se bucura de liniște 

în comemorarea și cinstirea ființelor dragi trecute la Domnul. Amintesc că încă de anul trecut 

spuneați în mod categoric că nu mai vindeți niciun loc, asigurându-i pe titulari că cimitirul va păstra 

forma restrânsă și discretă a unui cimitir de mănăstire, care nu dorește să se specializeze în 

înmormântări pe bandă rulantă. Tocmai în vederea caracterului de discreție, cimitirul este cumva 

mai depărtat de Mănăstire, o cale de acces directă la acesta facilitând intrarea persoanelor străine, 

posibilitatea sustragerii bunurilor existente și încălcarea dreptului la intimitate de care aparținătorii 

îndurerați trebuie să se bucure, dar și o delimitare subversivă a locului de spațiul sacru și ocrotitor 

al Mănăstirii, de care în fapt aparține. Deja ne confruntăm periodic cu lume care vine în cimitir fără 

a avea vreo treabă acolo și fără a respecta caracterul privat și sacru al acestuia.  

 Cu siguranță în scopul atragerii de fonduri Mănăstirea poate investi în dezvoltarea unor 

activități conforme obiectului de activitate principal, astfel cum acestea sunt enumerate în Statutul 

pentru organizarea și funcționarea BOR, ateliere de pictură, iconografie, broderie artistică, 

țesătorie, croitorie și alte activități compatibile cu viața monahală, cu aprobarea chiriarhului locului.  

Cimitirul mănăstiresc are doar cu titlu de excepție destinație publică, iar proiectul pe care îl vizați 

l-ar transforma într-un cimitir public, administrat cu multă „grijă” de Mănăstire. 

Vă aducem aminte că și în trecut goana după lichidități a făcut rău Mănăstirii, care a pierdut o 

bucată însemnată de teren, un bun ce prin natura sa juridică era inalienabil, fiind vorba despre o 

proprietate a Bisericii. Acest teren a trecut în proprietatea unui particular, deși putea fi foarte bine 

utilizat de Mănăstire pentru activități conforme aducătoare de venituri pe termen lung.  Rezultatul 

total dezagreabil pentru zonă al acestei scheme imobiliare este reprezentat de halele destinate 

vânzării de pietriș pe care vizitatorii Mănăstirii le întâlnesc prima dată când trec prin dreptul 

acesteia, obturând o bună parte din priveliște. Deși această problemă a fost trecută sub tăcere, 

considerăm că nu este oportun ca acum să fie făcută o nouă greșeală în detrimentul Mănăstirii și 

Arhiepiscopiei Iașilor, care vor avea de suferit din punct de vedere al imaginii și nu numai, prin 
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implementarea unui astfel de proiect cel puțin discutabil din punct de vedere legal și etic, sens în 

care cu siguranță nici Mitropolia nu v-ar acorda avizele necesare.  

 Ați putea în schimb să vă concentrați în a da curs solicitărilor titularilor de locuri de veci 

din cimitir în sensul amenajării unor alei cu piatră sau chiar trepte pentru a facilita urcarea pe deal 

în orice condiții meteorologice și în condiții de siguranță pentru toți aparținătorii, indiferent de 

vârsta acestora, care au drepturi egale cu cei mai tineri de a ajunge la mormintele rudelor lor.  

De asemenea, vă solicităm să asfaltați calea de acces spre cimitir, pentru a nu trece prin noroi 

de fiecare dată când plouă, existând riscul de alunecare.  

Nu în ultimul rând, este imperios necesar să construiți un gard care să și aibă funcția de 

împrejmuire și să nu poată fi detașat cum se întâmplă acum.  Precizăm că vacile nu au „vizitat” 

cimitirul doar anul trecut, chiar lunile acestea ele pătrunzând nestingherite prin plasele demontate 

de lucrători și apoi prinse necorespunzător, ele fiind și rupte, iar urmările se văd cu ochiul liber: 

peste tot balegă, florile de pe morminte mâncate, urme de copite pe mormintele efective, cruci 

căzute, cum a fost crucea unui părinte, fost slujitor al Mănăstirii.  Această situație nu este acceptabilă 

pentru o Mănăstire respectabilă din orașul Iași, subsemnatele neavând de ce să fim nevoite să 

scoatem noi câte șase vaci odată din cimitir pentru că nu avem la cine apela pentru a sesiza astfel 

de situații neașteptate.  

Și câinii veniți din pădure ori de la halele alăturate, dar și animale sălbatice, care se plimbă în 

afara gardului, pătrund cu ușurință și în cimitir pentru că plasele de sârmă nu constituie o 

împrejmuire corespunzătoare efectuată de un administrator eficient.  

Este de menționat că, deși legea atribuie obligațiile de amenajare în sarcina administratorului, 

Sfinția Voastră nu a dorit să întreprindă nicio mișcare în beneficiul cimitirului, cu toate că majoritatea 

proprietarilor și-au exprimat intenția de a contribui material la o astfel de amenajare care să permită 

trecerea și urcarea în condiții de siguranță. Asfaltarea intrării și gardul de lemn de la intrare au fost 

făcute tot din fonduri private, ale unui proprietar. 

Din moment ce iarna trecută, după o zăpadă puternică s-a așternut un covor foarte înalt de 

zăpadă, iar poarta dinspre cimitir nici nu se putea deschide, subsemnatele fiind nevoite să curățăm 

noi zăpada și să facem cărare pe cei aprox. două sute de metri de la mănăstire la cimitir, ne întrebăm 

pe ce ordine în lista sfinției voastre de priorități stă acesta, în forma sa clasică, existentă, care 

adăpostește și trei slujitori ai Mănăstirii, iar nu cimitirul viitorului, pe care îl visați separat cumva de 

mănăstire pentru a putea îndreptăți serviciile cu plată pe care le doriți instituite acolo. 

 

4. Angajata mireană îmbrăcată în haine monahale ce se prezintă drept „maică” 

Pentru că am vorbit despre serviciile cu plată pe care le doriți instituite în zona cimitirului, ne 

vom opri puțin la cea a sălii destinată praznicelor. Aici discuția comportă câteva nuanțări pe care vi 

le punem cu smerenie, dar și egală îngrijorare, în vedere. 

Praznicele în cadrul Mănăstirii Vlădiceni sunt gestionate de sora Mihaela, cunoscută drept 

maica Mihaela în rândul creștinilor vizitatori. Dincolo de modalitatea total discutabilă în care aceasta 

organizează praznicele, existând nemulțumiri de la mai multe persoane care au fost suprataxate de 
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către aceasta și față de care a avut un comportament necorespunzător, ne interesează legătura 

directă între numărul crescut de locuri vândute în cimitir și interesul acesteia în organizarea 

praznicelor aferente.  

Cu titlu preliminar, vă aducem la cunoștință faptul că în această perioadă sora Mihaela 

îndrăznește să facă atmosferă în Mănăstire și nu numai, împrăștiind zvonuri conform cărora 

Sfinția Voastră ne-ați fi interzis accesul în Mănăstire, inclusiv la Sfintele Slujbe.  

Având în vedere problemele pe care sora Mihaela ni le-a produs de când am făcut cunoștință 

cu acest spațiu, între care amintim: amenințarea că ne va scrie pe toacă cu ocazia unei pomeniri, 

când i-am reproșat că ne-a pus mâncare neîncălzită în pachetele comandate, datul afară din sala de 

mese sau de la hram, deși Sfinția Voastră ne invitase să participăm, amenințări dacă încercăm să 

facem publice problemele referitoare la cimitir, încurajarea bucătăresei  mirene în a ni se adresa 

urât (fostă bucătăreasă la mai multe localuri din Iași care și-a permis la rândul ei să ne arunce colacii 

și să o înjure pe mama noastră adormită, injuriile fiind un obicei constant al acesteia în trapeza 

Mănăstirii unde își desfășoară activitatea). Acestea sunt doar câteva aspecte pe care vi le-am 

semnalat de-a lungul timpului și pentru care ne-ați îndemnat să tăcem și să ne smerim.  În aceste 

condiții, vă solicităm să ne lămuriți motivul pentru care o femeie, mireană, este prezentată ca 

fiind maică și îmbracă haina monahală, deși nu a fost tunsă în monahism și se comportă total 

necorespunzător pentru spațiul duhovnicesc al unei mănăstiri, lucru observat de toți cei cu care a 

interacționat de-a lungul timpului.  

Din punct de vedere legal, purtarea fără drept a însemnelor unei profesii reprezintă o 

infracțiune, drept pentru care suntem curioase care este autoritatea cu știința căreia o astfel de 

activitate se petrece și cu ce scop această soră v-a fost încredințată spre păstorire la Mănăstirea 

Vlădiceni încă din momentul mutării Sfinției Voastre în acest loc, unde beneficiază de o casă 

separată și de alte derogări dubioase, ia hotărâri în numele Sfinției Voastre, se răstește și vă pune 

la punct în public, deși este știut că în cadrul unei obști raporturile cu starețul se bazează pe 

ascultare și respect. Evident că astfel de comportament stârnește semne de întrebare pentru cei 

care îl observă, mai ales că vorbim despre o femeie în cadrul unei mănăstiri de călugări, aspect 

care în sine induce nedumeriri și întrebări suplimentare din partea oricărui creștin.  

Pe lângă toate acestea, sora Mihaela are un loc de muncă, la un cabinet stomatologic, dar în 

plus, tot în paralel cu intensa „activitate monastică”, ar fi avut deschis un cabinet și în sfera unităților 

medicale ale Mitropoliei, finanțat de Sfinția Voastră și de pr. Calistrat. Cum se împacă activități 

productive fiscalizate cu prezența acesteia în cadrul mănăstirii și utilizarea apelativului „maică” în 

mod mincinos? 

Ca mirean avocat, ortodoxă practicantă, sunt direct interesată de modul în care prevederile 

legale, inclusiv cele ce țin de sfera dreptului canonic și celei adiacente, a cutumelor monastice, sunt 

respectate, dar și de modalitățile în care sunt permise abateri de la acestea, sens în care vă solicităm 

să ne explicați aceste aspecte și sfera de legalitate sub care se încadrează.  

Ceea ce ne interesează este de ce o astfel de persoană, cu un comportament agresiv și total 

despotic până și în fața superiorilor, care nu îndrăznesc să îi aducă nici măcar un minim reproș, își 

permite în această perioadă să lanseze afirmații calomnioase la adresa noastră. Probabil acest fapt 

vine ca urmare a sesizării pe care v-am făcut-o în vară, când erați plecat în concediu, cu privire la 
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cazarea de către aceasta, în incinta casei de oaspeți, a trei indivizi (doi bărbați și o femeie) care se 

aflau sub influența unor substanțe halucinogene, având un comportament total haotic. Urmare a 

mesajului pe care vi l-am trimis atunci, cei trei și-au făcut bagajele și au plecat în decurs de câteva 

minute, nu înainte de a intra în trapeză cu cartelă proprie. Așadar, acestor indivizi le-a fost oferită 

cartela de intrare în clădirea cu chiliile preoților încă de la momentul cazării. Responsabila cu cazările 

fiind sora Mihaela, cu adjunctul bucătăreasa dna. Lenuța, sesizarea noastră nu a rămas fără ecou, 

fiind acum ținta răutăților acesteia, ea comunicând unor persoane că nu își va găsi liniștea până nu 

ne va face să nu mai venim la Mănăstire, potrivit expresiei utilizate de ea „pe cine vrem noi îl facem 

să plece de aici definitiv”. Pentru a nu fi făcută vreo eroare, precizăm că sora Mihaela nu se ocupă 

decât de încasarea banilor pentru camere și de înmânarea cheilor, implicându-se în orice problemă 

administrativă, nefiind în nici un caz persoana care se ocupă de curățenie sau alte treburi de natură 

casnică în casa de oaspeți, așa cum probabil s-ar dori să se înțeleagă, în acest sens Sfinția Voastră 

aveți angajate speciale.  

Tot sora Mihaela este cea care închide ușa trapezei în față persoanelor cazate contra cost în 

casa de oaspeți, refuzându-le accesul la masă, deși aceasta ar trebui să fie cuprinsă în costul de 

cazare, ajungându-se la situații limită în această vară, în care copii flămânzi cazați cu familia cereau 

altor angajați posibilitatea de a intra să mănânce ceva. Facem trimitere la scopul trapezei oricărei 

mănăstiri, care este și acela de a asigura celui cazat mâncare dacă o solicită. Pentru că sunteți atât 

de legat emoțional de Mănăstirea Sihăstria, amintim de cutuma de acolo, sau din alte mănăstiri 

nemțene, simpli trecători sau cei care așteaptă la rând fiind invitați la masă sau serviți cu ceai sau 

cafea, lucru care nu rămâne neobservat de cei care le trec pragul. În incinta Mănăstirii Vlădiceni 

totul este contra cost, de la afacerea cu gogoși a unor persoane străine de Mănăstire permisă la 

intrarea în incintă, alături de alți comercianți ambulanți,  nu găsești nici măcar un filtru de apă 

potabilă funcțional în toată curtea. Ca să nu mai vorbim de faptul că, tot sub oblăduirea acestei 

femei, Mănăstirea Vlădiceni este singura care nu oferă nici măcar o plăcintă celor prezenți la 

hramurile acesteia.  

Sora Mihaela, de la brutăria Mitropoliei la cârma unei mănăstiri, nu are percepția celui venit 

de la mare distanță pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, ori a sentimentului de milă creștină care ar 

trebui să caracterizeze orice om, mai ales atunci când acesta joacă rolul unei maici.  

Ba mai mult, ea sugerează oamenilor pe care totuși îi primește în trapeză un preț determinat 

pentru ce au mâncat. Precizăm că de anul trecut, din cauza comportamentului agresiv și 

amenințător al ei și al bucătăresei mirene, care ne servea oricum într-o manieră total nepotrivită, 

noi nu am mai putut beneficia de serviciile de masă ale Mănăstirii, deși evident contra cost, fiind 

așadar vorba despre o veritabilă discriminare. Am fost profund marcate de faptul că și într-un astfel 

de loc o femeie ce se declară maică denaturează moral angajații, inoculându-le un comportament 

sfidător și obraznic. 

Din moment ce există angajați pentru curățenie, pentru bucătărie, alții pentru munca la 

grajd, toți mireni, iar mănăstirea are un preot iconom care are ca fișă a postului administrarea 

generală, care este rolul acestei femei între călugări? Cu ce drept dă aceasta dispoziții, ordine 

mirenilor, cu ce drept se implică în problemele cimitirului și amenință dacă acestea sunt făcute 

publice? Cu ce drept cazează preferențial persoane dubioase în casa de oaspeți a mănăstirii sau 

dă cheile de la camere în mod periodic ucenicelor ieșene ale unor preoți din obște, în vreme ce 



8 
 

persoanelor respectabile fie le este refuzată cazarea, fie le este restrânsă la numărul de zile pe 

care îl hotărăște această soră, în condițiile în care costul oficial al unei camere, fără masă, este 

între 70 și 100 lei?  

Astfel, solicităm în mod imperios autorităților ierarhice superioare să determine cadrul legal 

al prezenței acestei persoane în obștea Mănăstirii în condițiile în care nu reprezintă o normalitate 

sau un exemplu duhovnicesc prezența unei mirene între călugări, cu simularea publică a unei 

calități pe care nu o deține și cu activități și comportamente incompatibile cu viața duhovnicească 

necesară acestui spațiu.  

Și Biserica, ca instituție și Mănăstirea, ca parte componentă a acesteia, trebuie să dea 

dovadă de transparență, în vremurile noastre orice aspect necomunicat oficial și deschis 

reprezentând o premisă pentru concluzii care, chiar dacă nu ar avea conexate elemente 

suplimentare, ar fi bazate pe logica elementară. Iar logica este o componentă esențială, dacă nu a 

credinței, cel puțin  a actului de justiție.  

În această notă a cadrului obstructiv și cumva dictatorial, a premisei „cine nu e cu noi, e 

împotriva noastră”, Mănăstirea Vlădiceni și-a creat un mediu intern total opac pentru cei din 

exterior, în care orice lucruri se pot întâmpla fără ca cineva să intervină, mai simplu spus un mic 

stat în stat. 

Cu riscul de a vă deranja micile aranjamente, vă amintim afirmațiile Sfinției Voastre, făcute 

în contextul în care v-am sesizat comportamentul abuziv al unui preot slujitor din obștea dvs. care 

m-a lovit în curtea mănăstirii, de față cu pelerinii și  raportat la care nu ați luat nicio măsură, ba chiar 

ați chemat poliția pentru că acesta ar fi fost cel deranjat, deși a recunoscut public agresiunea și 

aceasta reiese și din înregistrări (afirmații redate integral, după înregistrare) „Eu sunt stăpân aici, 

eu hotărăsc, Mănăstirea este proprietate privată” și  „Eu pot închide mâine porțile, cu acordul 

părinților și nu mai intră nimeni aici”. Din punct de vedere juridic, mănăstirile nu aparțin monahilor 

închinoviați și nici măcar starețului lor, fiind persoane juridice de drept privat și UTILITATE PUBLICĂ. 

Până când legiuitorul va interveni asupra textului de lege, parte din Hotărârea de Guvern nr. 

53/2008, mănăstirile sunt direct legate de scopul înființării lor, care trebuie să fie în folosul 

comunității și nu al starețului și a favoriților acestuia, nefiind vorba despre curtea regelui Soare.  

Fiecare închinător, ca membru al acestei comunități, are dreptul de a fi tratat în mod 

nediscriminatoriu, chiar și atunci când el deranjează prin semnalarea unor probleme grave de 

administrare internă. Problema celor ce se simt vizați nu o reprezintă faptele reprobabile 

descoperite de cei ce le sesizează, ci împrejurarea că acestea au fost și vor fi în continuare 

devoalate.  

Vă solicităm să vă îndepliniți în mod corespunzător atribuțiile și să nu folosiți evenimentul grav 

petrecut pe 31.08.2022, de natură penală, pentru care nu mi-ați oferit până în acest moment nicio 

rezolvare corespunzătoare, deși aveați această îndatorire, drept armă de ripostă ca urmare a 

faptului că v-am semnalat probleme grave de legalitate și siguranță privind cimitirul mănăstirii 

pentru care ați refuzat rezolvarea, ori probleme legate de persoane angajate care nu dau dovadă de 

minimă duhovnicie și care nu au ce căuta în obștea acestei mănăstiri fără a crea sminteală și 

tulburare închinătorilor acesteia și pentru comportamentul cărora sunteți în întregime responsabil.  
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Pentru toate aceste considerente, vă solicităm să procedați de urgență la rezolvarea 

problemelor pe care vi le-am semnalat prin prezenta și prin cererea anterioară, pentru care 

deținem probe (poze, înregistrări audio-video), pe care vi le putem pune la dispoziție în condițiile 

în care este nevoie de acestea: apa din morminte, vacile distrugând bunurile cimitirului, gardurile 

rupte, lucrări neautorizate în cimitir, drumuri neadecvate, lipsă alei de trecere cimitir, gardul 

metalic, țăruși nesemnalizați, rănile provocate, acte medicale doveditoare, crizele de nervi ale 

sorei Mihaela, incidentul din data de 31.08.2022, pentru care și Sfinția Voastră deține 

înregistrarea video pe camerele Mănăstirii, persoane sub influența substanțelor halucinogene 

cazate la casa de oaspeți ș.a. 

 

30.10.2022                Cu aleasă considerație, 

                Av. Gabriela Amironoaie   

         

                                                                                                     Prof. Olivia Amironoaie 


