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COMUNICAT
cu ocazia Hramului Mănăstirii Nicula din 15 august 2021

Consiliul Economic al Mănăstirii Nicula, în urma ședinței de lucru din luna august,
vă aduce la cunoștință următoarele hotărâri:
1. În perioada 13 – 15 august 2021 se va asigura colaborarea instituțiilor implicate și
abilitate pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate sărbătoririi Hramului
Mănăstirii Nicula, în acord cu atribuțiile acestora, demersurilor Consiliului Județean Cluj și
hotărârilor din prezentul comunicat.
2. În perioada 12 – 15 august 2021, accesul auto în cele 2 zone de parcare se face doar în
baza tabelului nominal pus la dispoziție de către conducerea mănăstirii.
Zona 1 - Parcarea mănăstirii (perimetrul de la poarta mănăstirii în jos)
Zona 2 - Serviciul mănăstirii (perimetrul de la poarta mănăstirii în sus, incinta mănăstirii și
drumurile adiacente până la Centrul de Studii).
Tabelul cu lista de autovehicule permise poate fi accesat online, iar linkul de acces va fi
trimis de către conducerea mănăstirii organelor responsabile.
O altă modalitate de accesare este prin citirea codului QR:
Pentru accesarea linkului sau a codului QR, de pe orice
dispozitiv tip tabletă/smartphone/laptop etc., este necesară o
conexiune activă la internet și se recomandă instalarea
aplicației Foi Google (Google Sheets) pentru a folosi opțiunea
de căutare în tabel.
Invitația de participare permite accesul până în localitatea
Nicula.
Persoana de contact: arhid. Gheorghe Mugur - 0736 630 497.
3. Se îndeplinește misiunea de asigurare a ordinii publice pe timpul desfășurării slujbelor
religioase, la episcopilor pe traseele stăreţie – biserică și biserică – stăreție, la înconjurul
bisericii cu Icoana Maicii Domnului și la menținerea unui flux continuu al credincioșilor la
icoană, conform programului liturgic din această perioadă.
4. Se asigură planul de pază și protecție al obiectivelor din incintă pentru: cele trei biserici,
reședința mitropolitană, stăreție, centrul de studii, chilii monahale, muzeu și clopotniță,
arhondaric, două bazine de apă, magazii cu material lemnos.
5. Se permite comercializarea obiectelor de cult pentru Mănăstirea Nicula, în incintă,
persoanelor cu ecuson, iar în exterior, doar pe baza autorizațiilor emise de mănăstire.
6. Se primesc donații și pomelnice, în mod organizat, numai de către persoanele cu
ecuson, autorizate de mănăstire.
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7. În temeiul Hotărârii Sfântului Sinod nr. 2578/2003, se interzic, personalului monahal și
clerical, organizarea de colecte, scrierea de pomelnice, solicitarea unor donații,
comercializarea obiectelor de cult, fără recomandarea, sub semnătură proprie, din partea
Chiriarhului locului.
8. Cazurile de vagabondaj și cerșetorie în rândul personalului monahal și înafara lui,
uzurparea calității de călugăr și port ilegal de uniformă, vor fi tratate conform legii.
Personalul monahal și clerical găsit în una din situațiile de mai sus se legitimează (CI și
legitimație) și se notează, urmând a se lua măsurile cuvenite de către instanțele bisericești
competente.
9. Se interzic cerșetoria, colectele publice neautorizate, desfacerea de alimente, băuturi,
colportaj bisericesc, alte mărfuri, desfășurarea de activități neautorizate și difuzarea de
materiale cu caracter propagandistic, din orice domeniu, folosirea mijloacelor de publicitate,
de către persoane fizice sau juridice, în limita de proprietate a mănăstirii și exterior, până la
piciorul pantei, conform Convenției încheiate cu Primăria Fizeșu Gherlii.
10. Orice solicitare de ajutor financiar, umanitar, bunuri materiale, alimente, etc., va fi
adresată direct conducerii mănăstirii.
11. Se interzice accesul în altarul bisericilor, în clădirile inscripționate, în centralele termice,
bucătării, alte camere de cazare, în ateliere, magazii, în orice clădire sau încăpere cu acces
limitat pelerinilor; în această perioadă nu oferim cazare.
12. Asistența duhovnicească este asigurată în biserică de preoții cu ecuson, stabiliți de
conducerea mănăstirii.
13. Asistența persoanelor cu afecțiuni medicale sau care urmează tratamente, răni
provocate de accidente, alte cazuri medicale, vor fi tratate corespunzător de personal
calificat din cadrul serviciilor prezente.
14. Se acordă o mare atenție lumânărilor aprinse, în vecinătatea bisericii de lemn
monument istoric, și focurilor aprinse în zonele împădurite limitrofe mănăstirii.
15. Potrivit Comunicatului de acreditare a instituțiilor mass-media, organizațiilor
neguvernamentale și persoanelor fizice, se aprobă în perioada 13 – 15 august 2021,
accesul și dreptul de a înregistra și transmite slujbele religioase de la Hramul Mănăstirii
„Adormirea Maicii Domnului” Nicula 2021. Acreditarea încetează în momentul încheierii
programului liturgic afișat.

Rugăm factorii de conducere și personalul direct implicat din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Județean, Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului pentru Situații de
Urgență, Serviciului de Ambulanță, Direcției de Sănătate, Companiei de Apă, Societății
Electrica, Companiei de Salubritate, Direcției Silvice, altor servicii, să-și dea tot concursul la
buna desfășurare a acestui important eveniment duhovnicesc.

Vă mulțumim pentru profesionalismul și generozitatea dovedite în fiecare an și rugăm
pe Bunul Dumnezeu să vă întărească în această misiune.

STAREȚ
Arhim. Nicolae Moldovan


