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Inceputul noului an universitar aduce prilej de bucurie sufleteasca si emotie sfanta in inimile 
tuturor tinerilor inscrisi la una sau alta dintre F acultatile centrelor universitare din tara. Acest 
sentiment nobil se naste fie din reintalnirea studentilor intre ei sau a lor cu cadrele didactice 
universitare, cu precadere pentru cei din anii mai mari, fie de apelul didactic universitar adresat 
pentru prima oara bobocilor universitari din anul I  de studiu, apel ce-i atrage spre centrele 
universitare unde urmeaza sa studieze in urmatorii ani ai tineretii lor. Si in acest an a fost un prilej 
de mare incarcatura emotionala si de bucurie sfanta pentru studentii celor trei specializari de 
Teologie Ortodoxa din cadrul Facultatii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, atat 
de (re)intalnirea cu cadrele teologice didactice universitare, cat si de binecuvantarea adresata lor de 
Preasfintia Sa Justin Hodea Sigheteanu, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si 
Satmarului. Intrucat, astazi, luni, 1 octombrie 2012, anul universitar 2012-2013 a debutat de 
dimineata, la Catedrala Episcopala „Sfânta Treime” din Baia Mare, prin savarsirea Sfintei Liturghi 
oficiata in mod solemn de Preasfintia Sa, Preasfintitul Justin Sigheteanul, înconjurat de soborul de 
preoti profesori si dascali universitari.  

In cadrul Sfintei Liturghi, Preasfintia Sa Justin Sigheteanul impreuna cu parintii profesori 
ai specializarilor din cadrul Domeniului universitar de Teologie Ortodoxa, a inaltat rugaciuni catre 
Preamilostivul Dumnezeu sa reverse binecuvântari dumnezeiesti peste profesorii si studentii teologi 
deopotriva, dar si pentru toti studentii din Municipiu si din intreaga tara care incep astazi un nou an 
universitar si sa le daruiasca spor in deprinderea invataturilor inalte, ziditoare si hranitoare de 
suflet, dar si impliniri duhovnicesti in noul an didactic universitar. Dupa oficierea Sfintei Liturghi, in 
cuvantul rostit, Preasfintia Sa Justin Sigheteanul a pus accentul pe importanta pregatirii temeinice si 
eficiente a tinerilor studenti teologi in Scoala teologica romaneasca, mai ales in contextul in care 
Biserica noastra stramosesca si societatea actuala se confrunta cu atatea incercari si trece prin 
diferite procese de restructurare, si a evidentiat necesitatea dobandirii cunostintelor intelectuale 
inalte si a virtutilor duhovnicesti atat de necesare revigorarii vietii sociale actuale si a trairilor 
spirituale. Pentru toate acestea s-a subliniat faptul ca este mare nevoie de dobandirea deprinderilor 
intelectuale si duhovnicesti urmand pilda indrumatorilor duhovnicesti si patronilor spirituali ai 
tuturor facultatilor de Teologie din tara, pe Sfintii trei Ierarhi, prin batatorirea celor doua cai, ale 
scolii si ale bisericii, dar si invocand ajutorul dumnezeiesc al Maicii Domnului, al carui Sfant 
Acoperamant astazi Biserica noastra il cinsteste, care prin viata exemplara si misiunea ei 
mantuitoare a devenit un model de vietuire crestineasca pentru toti fiii Bisericii si care-i poate ajuta 
pe toti cei care se pregatesc temeinic pentru slujirea si miniunea Bisericii Fiului sau Iisus Hristos, 
Domnul, Dumnezeul si Mantuitorul nostru. 

Dupa oficierea liturgica, cu incepere de orele 10,00 s-a desfasurat, în sala festiva universitara 
de pe str. Victor Babes, festivitatea deschiderii cursurilor universitare pentru întreaga Universitate 
baimareana. Printre oficialitatile universitare s-a gasit D-l Prof. univ. dr. ing. Dan Calin PETER, 
prorectorul Centrului Universitar Nord din Baia Mar e, D-na Prof. univ. dr. Georgeta CORNITA –
vicepresedinte al Senatului Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, Profesori univ. dr. si Decani ai 
Facultatilor de profil ai Centrului Universitar Nor d din Baia Mare si un numar impresionant de 
studenti si cadre didactice universitare. 

În cuvântul de deschidere Prof. univ. dr. ing. Dan Calin PETER a trecut in revista cei 50 de 
ani de învatamânt universitar baimarean, aratând modul dezvoltarii acestuia si a devenirii actuale a 
Centrului Universitar Nord din Baia Mare, subliniin d faptul ca toate aceste performante au putut fi 
realizate datorita accentului pus pe dezvoltarea resurselor umane, pe specializarea cadrelor didactice 
universitare si pe performantele inalte de grad universitar ale studentilor si profesorilor universitari. 

In cuvantul solemn sustinut de Preasfintitul Justin Sigheteanul s-a accentuat necesitatea 
aprofundarii si a cercetarii in domeniile de specialitate din cuprinsul larg al specificitatii Universitatii 
baimarene, intrucat tinerii studenti, pe baza invataturilor inalte acumulate in urma absolvirii 
studiilor universitare, sa nu trebuiasca sa plece din tara pentru a-si pune in practica pregatirea lor 
profesionala, ci sa li se dea incredere si credit in a activa eficient pe teritoriul tarii noastre in scopul 
de a ridica standardul de viata, de cunostinte si de traire din sanul societatii actuale. In acest sens, 
Preasfintia Sa Justin a evidentiat rolul major al studentilor teologi prezenti in cadrul Universitatil or, 
care in urma pregatirii lor universitare nu pot par asi tara, ci sunt nevoiti sa slujeasca la Sfintele 



altare strabune din cuprinsul comunitatilor rurale si urbane, sa propovaduiasca cuvantul 
Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos in institutii sociale, in scoli, in spitale si in toate centrele 
sociale si umane la nivel national, regional ori comunitar, ca unii ce au datoria de a spori dreapta 
credinta in randul membrilor societatilor actuale atat de bulversate prin marturisirea faptica a 
dragostei fratesti si a exemplului moral adecvat. 

Dupa acest moment festiv, membrii specializarilor de Teologie Ortodoxa s-au intalnit cu 
studentii anului I de la Teologie Ortodoxa Didactica si Teologie Ortodoxa Pastorala, precum si cu cei 
din anul I de la Masterat, intalnire ce a avut loc in sala T44, unde s-au prezentat activitatile didactice 
ce se vor desfasura in incinta Centrului Universitar prin coordonarea indrumatorilor de an. Dupa 
aceea, la sediul Domeniului de Teologie Ortodoxa de pe Str. Crisan, a avut loc prima sedinta de lucru 
a noului an universitar 2012-2013 sau Consiliul Profesoral al Domeniului de Teologie Ortodoxa la 
care au luat parte toti profesorii titulari si asociati de teologie. In sedinta de lucru s-au trecut în 
revista activitatile curente, cele programate în acest an universitar ce de curand a inceput, precum si 
chestiuni organizatorice privind organigrama, planurile de învatamânt, statele de functii pentru anul 
2012-2013 si s-a accentuat importanta hotararilor luate la Congresul al V-lea al Facultatilor de 
Teologie Ortodoxa din cuprinsul Patriarhiei Romane sustinut in perioada 24-26 septembrie 2012 la 
Manastirea Nicula, Judetul Cluj. Toate hotararile luate de colegiul decanilor si sefilor de 
Departament ori ale specializarilor de Teologie Ortodoxa si sintetizate intr-un document oficial au 
fost prezentate de Parintele Conf. univ. dr. Adrian Gh. PAUL, in calitate de coordonator responsabil 
al specializarilor de Teologie Ortodoxa din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare, prezent la 
Congres.  

Cu ganduri bune si perspective inalte, cu obiective marete si cu multa incredere deopotriva 
studenti si cadre didactice universitare teologice, am pasit in noul an universitar incarcati de emotie 
sfanta si cu binecuvantari arhieresti, cu totii hotarati a patrunde in tainele cunoasterii teologice si a 
deprinderii virtutilor duhovnicesti ziditoare de suflet. 
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