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Proiect

DECIZIA Nr.9/,5 
din 15 septembrie 2022

Cu privire la acordarea Titlului 
de „Cetăţean de Onoare al Raionului Orhei ”

în temeiul prevederilor art.43, alin.2 al Legii privind administraţia publică locală nr. 
436 -  XVI din 28 decembrie 2006, şi Deciziei nr.8/8 din 12 august 2022 „”Cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind conferirea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Raionului Orhei 
în redacţie nouă’/  Reprezentării candidatului pentru conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al 
Raionului Orhei”, înaintate de dl.Dinu Ţurcanu, preşedintele raionului Consiliul Raional

DECIDE:

1. Se acordă Titlul de „Cetăţean de Onoare al Raionului Orhei” înaltpreasfmţitului 
VLADIMIR Mitropolitului Chişinăului şi al întregii Moldove.

2. Prezenta Decizie se include în Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac în 
Judecătoria Orhei în termen de 30 zile în condiţiile Codului administrativ.

3. Preşedintele Raionului, dl Dinu Ţurcanu, şi comisia consultativă de specialitate 
administraţie publică şi drept (preşedinte dna.S.Ulanova) vor asigura controlul executării 
prezentei Decizii.

Preşedintele şedinţei

Serghei Caraman

mailto:cr_orhei@yalioo.com
http://www.orhei.moldova.md


Nota informativă
la proiectul deciziei "Cuprivire la acordarea titlului de 

„Cetăţean de Onoare al Raionului Orhei”

1. Denumirea autorităţii şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului.
Dinu Ţurcanu, preşedintele raionului

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate prevederile art.43, alin.2 al Legii privind 

administraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28 decembrie 2006, şi Deciziei nr.8/8 din 12 august 2022 „”Cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind conferirea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Raionului Orhei în 
redacţie nouă”, Reprezentării candidatului pentru conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Raionului 
Orhei”, înaintate de dl.Dinu Ţurcanu, preşedintele raionului

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi.
Proiectul de decizie prevede acordarea titlului de ” Cetăţean de Onoare al Raionului Orhei” 

înaltpreasfinţitului VLADIMIR Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove.
Timp de 33 de ani Mitropolitul Vladimir este în fruntea Mitropoliei Moldovei. De numele său este 

legată renaşterea spirituală a Moldovei şi a Bisericii: construcţia a mii de lăcaşe de cult (la venire erau 390, în 
prezent -  peste 1400), renaşterea vechilor mănăstiri care au devenit centre de pelerinaj pentru mii de credincioşi 
(în 1989 funcţionau 2 mănăstiri, în prezent -  50), activitatea de binefacere şi educaţională (au fost editate mai 
multe cărţi bisericeşti în toate limbile vorbite în Republica Moldova), a hirotonit în treapta de preot 1426 de 
slujitori.

Mereu a dat dovadă de o poziţie onestă, decentă, patriotică şi a fost întotdeauna gata să apere Biserica 
lui Hristos şi valorile tradiţionale ale poporului nostru.

Biserica Ortodoxă este piatra de temelie a statalităţii moldoveneşti, sufletul şi inima poporului 
Moldovei. Potrivit tuturor sondajelor sociologice care s-au efectuat timp de peste 10 ani, Biserica a fost şi 
rămâne instituţia publică cu cea mai mare autoritate din ţara noastră. In acest sens, un merit deosebit îi aparţine 
conducătorului acesteia, Mitropolitului Vladimir.

Prin munca plină de abnegaţie şi iubire de Dumnezeu, a adus o contribuţie considerabilă la renaşterea 
spirituală a poporului nostru, morala creştină şi toleranţa fiind pilonii de bază în activitatea Inaltpreasfinţiei 
Sale.

Prin dimensiunea personalităţii sale şi prin impactul trudei lui asupra a ceea ce înseamnă astăzi Biserica 
Ortodoxă din Moldova, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir a îndrumat viaţa bisericească cu multă dragoste 
faţă de Hristos, cu credinţă şi nădejde, cu râvnă şi abnegaţie, cu înţelepciune şi inspiraţie.

Permanent a depus eforturi pentru dezvoltarea relaţiilor intcrbisericeşti, cu organele de stat şi instituţiile 
publice, în scopul dezvoltării stabile a Republicii Moldova şi prosperării ei, a cărei viaţă este legată indisolubil 
de ortodoxie.

Apreciem cu sinceritate eforturile înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir în direcţia promovării 
valorilor creştine ortodoxe: păcii, bunei înţelegeri între oamenii de diferite naţionalităţi şi etnii, a toleranţei în 
întreaga noastră societate.

Luând în consideraţie realizările de seamă împlinite în deceniile în care înaltpreasfinţitul Mitropolit 
Vladimir se află la conducerea Mitropoliei Moldovei şi cu prilejul frumoasei aniversării de 70 de ani, dintre care 
cea mai mare parte au fost petrecuţi în slujire lui Hristos, propun de a-i conferi titlul de „Cetăţean de onoare al 
raionului Orhei”.

4. Fundamentarea economico-fînanciară.
Proiectul deciziei nu va necesită cheltuieli suplimentare

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul deciziei se încorporează în sistemul actelor normative şi nu necesită abrogarea/modificarea altor 
decizii

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului de decizie.
în baza celor expuse, proiectul deciziei "Cu privire la acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al 

Raionului Orhei", a fost avizat de preşedintele raionului, Secretarul Consiliului raional, Şeful Serviciului juridic
In scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind procesul decizional, 

proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la directoriul Transparenţă 
decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice.
In temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectul 

deciziei a fost expus expertizei juridice de către şeful Serviciului juridic. Structura şi conţinutul actului 
corespunde normelor de tehnică legislativă.

Reieşind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de 
specialitate şi aprobare în cadrul şedinţei Consiliului raional.

Preşedintele raionului Dinu Ţurcanu

http://www.or.md


Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la conferirea titlului de 

„Cetăţean de onoare al raionului Orhei”

Consiliului raional Orhei 
de la dl. Dinu Ţurcanu, 

Preşedintele raionului Orhei
(Numele, prenumele, funcţia iniţiatorului conferirii titlului)

Reprezentarea candidatului pentru conferirea titlului 
de „Cetăţean de onoare al raionului Orhei”

1. Mitropolitul Vladimir (Nicolai Cantarean)
(numele, prenumele, patronimicul candidatului)

2. Anul şi locul naşterii
18 august 1952, în satul Colencăuţi, raionul Hotin, regiunea Cernăuţi, RSS Ucraineană

3. Domiciliul (la momentul înaintării)
Mun. Chişinău, MD-2004, str. Bucureşti 119

4. Datele despre studii
-  In 1969 a absolvit şcoala medie din satul natal şi a fost înscris la Şcoala tehnico-profesională, 

pe care a absolvit-o în 1970.
-  Intre anii 1970 -  1973 şi-a satislacut serviciul militar în termen la Flota Mării Negre.
-  In 1981 a absolvit Seminarul Teologic din Moscova.
-  In 1989 a absolvit Academia Teologică din Moscova.

5. Scurtă informaţie despre activitatea de muncă
-  Din 1973 a lucrat în administraţia eparhială Smolensk.
-  La 22 mai 1974 a fost hirotonit diacon celibat.
-  La 22 mai 1976 a fost hirotonit preot la Catedrala Adormirii din Smolensk.
-  In 1981 s-a transferat la eparhia din Cernăuţi si a fost numit cleric al Catedralei Sfântul 

Nicolae din oraşul Cernăuţi şi din 1983, in acelaşi timp, numit secretar al Direcţiei Eparhiale 
Cernăuţi, cu ridicarea la rangul de protoiereu.

-  La 29 noiembrie 1987 a fost călugărit cu numele VLADIMIR, în cinstea Sfântului.
-  In 1988 a fost ridicat la gradul de arhimandrit.
-  Prin Hotărârea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii PIMEN şi al Sfântului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 7 iulie 1989, arhimandritul VLADIMIR (Cantarean), 
secretar al Direcţiei Eparhiale Cernăuţi, a fost ales episcop al Chişinăului şi Moldovei.

-  La 21 iulie 1989, la Catedrala Patriarhală „Botezul Domnului”, a fost oficiat evenimentul 
hirotonirii arhimandritului VLADIMIR ca episcop al Chişinăului şi Moldovei.

-  La 4 aprilie 1990 a fost ridicat la rangul de arhiepiscop.
-  La 21 decembrie 1992 a fost ridicat, de către Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii 

ALEXIE al Il-lea, la rangul de mitropolit cu titlul „al Chişinăului şi al întregii Moldove.
-  Din 1995 este si rector al Seminarului Teologic din Chişinău.
-  Din 1997 a fost numit, prin Decretul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, rector al 

Academiei şi Seminarului Teologic din Chişinău.
-  La soborul aniversar arhieresc din 13-19 august 2000 de la Moscova a fost ales in calitate de 

membru permanent al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse.



6. Locul dc muncă (la momentul înaintării)
Mitropolit al Chişinăului si al întregii Moldove

7. Contribuţia personală a candidatului în dezvoltarea raionului Orhei:
(se completează în conformitate cu p. 6 al Regulamentului)
Mitropolitul Vladimir (Nicolai Cantarean)

în urmă cu mai bine de trei decenii, Domnul a pus pe umerii Dumnealui odăjdii de episcop şi i-a 
predat conducerea Episcopiei Chişinăului.

Permanent a muncit cu un devotament dus până la sacrificiu întru binele Bisericii şi credinţei 
Ortodoxe, pentru buna desfăşurare a vieţii bisericeşti, favorizând şi încurajând răspândirea şi 
consolidarea credinţei în Hristos.

Timp de 33 de ani Mitropolitul Vladimir este în fruntea Mitropoliei Moldovei. De numele său 
este legată renaşterea spirituală a Moldovei şi a Bisericii: construcţia a mii de lăcaşe de cult (la venire 
erau 390, în prezent -  peste 1400), renaşterea vechilor mănăstiri care au devenit centre de pelerinaj 
pentru mii de credincioşi (în 1989 funcţionau 2 mănăstiri, în prezent -  50), activitatea de binefacere şi 
educaţională (au fost editate mai multe cărţi bisericeşti în toate limbile vorbite în Republica Moldova), 
a hirotonit în treapta de preot 1426 de slujitori.

Mereu a dat dovadă de o poziţie onestă, decentă, patriotică şi a fost întotdeauna gata să apere 
Biserica lui Hristos şi valorile tradiţionale ale poporului nostru.

Biserica Ortodoxă este piatra de temelie a statalităţii moldoveneşti, sufletul şi inima poporului 
Moldovei. Potrivit tuturor sondajelor sociologice care s-au efectuat timp de peste 10 ani, Biserica a fost 
şi rămâne instituţia publică cu cea mai mare autoritate din ţara noastră. în acest sens, un merit deosebit 
îi aparţine conducătorului acesteia, Mitropolitului Vladimir.

Prin munca plină de abnegaţie şi iubire de Dumnezeu, a adus o contribuţie considerabilă la 
renaşterea spirituală a poporului nostru, morala creştină şi toleranţa fiind pilonii de bază în activitatea 
înaltpreasfinţiei Sale.

Prin dimensiunea personalităţii sale şi prin impactul trudei lui asupra a ceea ce înseamnă astăzi 
Biserica Ortodoxă din Moldova, înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir a îndrumat viaţa bisericească cu 
multă dragoste faţă de Hristos, cu credinţă şi nădejde, cu râvnă şi abnegaţie, cu înţelepciune şi 
inspiraţie.

Săvârşind slujba, s-a îngrijit de creşterea spirituală şi educarea religioasă a clerului şi 
enoriaşilor, îndemnându-i să rămână credincioşi moştenirii patristice şi ordinii canonice, vechi de 
secole, asupra cărora veghează cu mare înţelepciune întru pace şi armonie spirituală.

Permanent a depus eforturi pentru dezvoltarea relaţiilor interbisericeşti, cu organele de stat şi 
instituţiile publice, în scopul dezvoltării stabile a Republicii Moldova şi prosperării ei, a cărei viaţă 
este legată indisolubil de ortodoxie.

Apreciem cu sinceritate eforturile înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir în direcţia promovării 
valorilor creştine ortodoxe: păcii, bunei înţelegeri între oamenii de diferite naţionalităţi şi etnii, a 
toleranţei în întreaga noastră societate.

Luând în consideraţie realizările de seamă împlinite în deceniile în care înaltpreasfinţitul 
Mitropolit Vladimir se află la conducerea Mitropoliei Moldovei şi cu prilejul frumoasei aniversării de 
70 de ani, dintre care cea mai mare parte au fost petrecuţi în slujire lui Hristos, propun de a-i conferi 
titlul de „Cetăţean de onoare al raionului Orhei”.

8. Lucrări ştiinţifice:



1. Teză de doctor în economie: „Managementul activităţilor economice din sistemul eparhial al 
Bisericii creştin-ortodoxe -  exemplul Republicii Moldova”. Conducător ştiinţific: Alexandru 
GRIBINCEA, dr. hab. în economie, prof. univ. Chişinău, 2010.

2. Cantarean N., Gribincea A. Estimarea funcţiilor managementului educaţional. Anuar ştiinţific 
IRIM, culegere de articole, Chişinău: IRIM, ARISDIP, 2004, p. 56-58.

3. Cantarean N., Gribincea A. Modelarea procesului de însuşire a materiei ştiinţifice.
Economica, An. XIII/Nr. 1 (49), 2005, p.l 16-119.

4. Cantarean N., Gribincea A., Bognibova E. Роль образования в современном мире. Analele 
filialei din Moldova a Institutului Modern de Umanistică, Chişinău, 2004, p. 64-67.

5. Cantarean N. Modelarea procesului de instruire. Conferinţa internaţională. Globalizarea vieţii 
sociale, 19 martie 2004, ATOM, Chişinău: CEP USM, 2004, p. 243-249.

6. Cantarean N. Studiu comparativ şi obiectivele educaţiei Japoneze. Conferinţă internaţională. 
Relaţiile Moldo-Japoneze la începutul Mileniului III, 3 noiembrie 2004. Fundaţia pentru relaţii Moldo- 
Japoneze, Chişinău, CEP USM, 2005, p. 66-71.

7. Cantarean N. Valorificarea valenţelor resurselor umane. Conferinţa internaţională. 
Globalizarea vieţii sociale, 19 martie 2004, ATOM, Chişinău: CEP USM, 2004, p. 258-260.

8. Cantarean N. Нравственные процессы в эпоху глобализации. Simpozion ştiinţific 
internaţional. Impactul REI asupra economiilor naţionale, 27-28 februarie 2004, Chişinău: ULIM,
2004, p. 60-61.

9. Cantarean N. Организация образования в разных странах. Analele ATIC, 2003, Voi.
II(V), Academia de Transport, Informatică şi Comunicaţii. Chişinău: Evrica, 2003, p. 160-166.

10. Cantarean N. Перспективы освоения мира в XXI веке. Simpozion ştiinţific internaţional, 
Impactul REI asupra economiilor naţionale, 27-28 februarie 2004, Chişinău: ULIM, 2004, p. 76-79.

11. Cantarean N. Применение маркетинга в области образовательных услуг. Simposia 
Professorum, seria Economie, materialele conferinţei, 21 oct. 2005, Chişinău, ULIM, 2006, p. 278-283.

12. Cantarean N. Развитие образования и социальной сферы в Японии. Conferinţă 
internaţională. Relaţiile Moldo-Japoneze la începutul Mileniului III, 3 noiembrie 2004. Fundaţia pentru 
relaţii Moldo-Japoneze, Chişinău, CEP USM, 2005, p. 156-164.

13. Cantarean N. Развитие статистики образования. Conferinţa internaţională, Globalizarea 
vieţii sociale, 19 martie 2004, ATOM, Chişinău: CEP USM, p. 253-257.

14. Cantarean N. Управление качеством процесса формирования. Simposia Professorum, 
seria Economie, materialele sesiunii 8-9 octombrie 2004, ULIM, Chişinău: ULIM, 2005, p. 112-117.

15. Cantarean N., Gribincea A. Modelarea proceselor de instruire. în Economica, XIII, nr. 3 
(51), 2005, p. 131-137.

16. Cantarean N., Maxim V., Gribincea A. Globalizarea şi impactul ei. Analele ATIC, 2003, 
Voi. II (V), Academia de Transport, Informatică şi Comunicaţii, Chişinău: Evrica, 2003, p. 115-120.

17. Cantarean N., Maxim V., Gribincea А. Образование -  фактор экономического развития 
и стратегических инвестиций. Analele ATIC, 2003, Voi. II (V), Academia de Transport, Informatică 
şi Comunicaţii. Chişinău: Evrica, 2003, p. 96-101.

18. Cantarean N., Maxim V., Gribincea А. Экономическое развитие постиндустриального 
мира. Analele ATIC, 2003, Voi. II (V), Academia de Transport, Informatică şi Comunicaţii. Chişinău: 
Evrica, 2003, p. 89-96.

19. Cantarean N., Sofronie S., Dimo O. Strategia managementului operaţional. Simposia 
Professorum, seria Economie, materialele sesiunii 8-9 octombrie 2004, ULIM, Chişinău: ULIM, 2005, 
p. 32-38.



9. Cărţi:

10. Distincţii bisericeşti şi statale:
Medalia Cuviosului Serghie de Radonej, gradul 1;
Ordinul Sf. Maria Magdalena, acordat de Biserica Ortodoxa din Polonia;
1979 -  decorat cu Diploma de Onoare a Prezidiului Fondului Păcii din URSS 

Ordinul Sfântul Stanislav (internaţional);
Diploma de Onoare a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova;

1999 -  Academician de Onoare al Academiei Internaţionale de Cadre de pe lângă UNESCO 
1999 -  Ordinul Sfântului Cneaz Vladimir, gradul II;
1999 -  Ordinul Republicii, decoraţia supremă a Republicii Moldova;
2000 -  Ordinul Pentru dezvoltarea ştiinţei şi învăţământului, acordat de Academia Internaţională 
de cadre de pe lângă UNESCO;
2000 -  Diploma jubiliara a Patriarhului Alexii II;
2000 -  Ordinul Mormântul Domnului, acordat de Biserica Ortodoxa din Ierusalim;
2002 -  Ordinul Renaşterea al Adunării Nobilimii a Republicii Moldova;
Din 2002 -  membru al colegiului redacţional al culegerii „Bogoslovschie trudi”.
2002 -  Medalia Pentru Merite, Ministerul Afacerilor Interne, carabinieri;
2003 -  Medalia Crucea pentru Merite, Ministerul Afacerilor Interne.
2004 -  Ordinul Cuviosul Paisie Velicicovschi, gradul I, Biserica Ortodoxă din Moldova;
2005 -  Ordinul Sf. Serafim de Sarov, gradul II, Biserica Ortodoxă Rusă.
2005 -  Membru de onoare al Seminarului Teologic de la Odesa;
2005 -  Dimploma de excelenţă a Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului;
2006 -  Diploma de excelenţă a Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului;
2006 ~ Ordinul Sfinţii Chirii şi Metodie, gradul II, Biserica Ortodoxă Cehă;
2006 -  Medalia de Onoare a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova;
2009 -  Diploma şi insigna de aur în cinstea lui Antioh Cantemir, comemorat la 300 ani de la 
naştere;
2009 -  Ordinul Sf. Fiodor Uşakov, acordat conform deciziei secţiei maritime a Societăţii 
Veteranilor din Rusia;
2009 -  Ordinul închinat Sf. Ana, gr. I, acordat de Ţarina Maria Vladimirovna Romanov;
2010 -  Doctor în Ştiinte economice în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Republica 
Moldova (ULIM);
2011 -  Doctor Honoris Causa al Universităţii Sociale de Stat din Rusia;
2011 -  Medalia de aur în cinstea împărătesei Maria Fiodorovna Pentru slujire socială',
2011 -  Ordinul Bogdan întemeietorul, acordat de către Preşedintele Republicii Moldova;
2011 -  Medalia comemorativă Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cer nobil..
25 ani;
2011 -  Crucea Sfântului Apostol Pavel, înalta distincţie a Bisericii Ortodoxe din Grecia;
2011 -  Medalia Sf. Mc. Silvestru, acordată de Eparhia de Omsk şi Tarsk;
2012 -  Ordinul Cuv. Serghie de Radonej, gr. I.;
2012 -  Medalia Sf. Cneaz Alexandru Nevski a Eparhiei de Ungheni şi Nisporeni;
2012 -  Medalia Sf. Vasile cel Mare a Eparhiei de Edineţ şi Briceni;



2012 -  Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

11. Stimulări:

12. Consimţământul candidatului pentru conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al raionului
Orhei” şi prelucrarea datelor cu caracter personal

/i.Off, d - 0 ^
(data completării reprezentării)

(semnătura candidatului/ membrului familiei)

H
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R E P U B L IC A  M O L D O V A  
C O N S I L I U L  R A I O N A L  ORHEI  

PREŞEDINTELE R A I O N U L U I  ORHEI  
MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 22058, 

22650 Fax: +373 235 20662,e-mail: consiliu_orhei@or.md 
http://www.or.md

Nr. ^ ţ / / ’ ' / J ' f din 09________ 2022

înaltpreasfinţia Voastră, 
înaltpreasfinţite Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove

Biserica Ortodoxă este piatra de temelie a neamului nostru, sufletul şi inima poporului Moldovei. 
Indiferent de provocările timpului, Biserica a fost şi rămâne instituţia care se bucură de cea mai mare 
încredere din partea populaţiei, iar un merit deosebit în acest sens aparţine, tară îndoială, înalt 
Preasfinţiei Voastre.

Timp de 33 de ani, conduceţi Mitropolia Moldovei, cu multă dăruire şi pricepere şi aţi contribuit 
la construcţia şi reconstrucţia a mii de lăcaşe de cult, la restaurarea vechilor mănăstiri care au devenit 
centre de pelerinaj pentru mii de credincioşi. Mereu aţi dat dovadă de o poziţie onestă, decentă, 
patriotică şi aţi fost întotdeauna gata să apăraţi Biserica lui Hristos şi valorile poporului nostru. Prin 
dimensiunea personalităţii înalt Preasfinţiei Voastre şi prin impactul trudei asupra a ceea ce înseamnă 
astăzi Biserica Ortodoxă din Moldova, ca un păstor de suflete, care aduce în fiecare inimă darul 
adevărului, al bunătăţii şi al iubirii, aţi îndrumat viaţa bisericească cu multă dragoste faţă de Hristos, cu 
credinţă şi nădejde, cu râvnă şi abnegaţie, cu înţelepciune şi inspiraţie.

în semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor înalt Preasfinţiei Voastre, Consiliul Raional 
Orhei a decis să vă decerneze titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Orhei -  cea mai înaltă distincţie 
civică acordată de către autorităţile raionale.

Luând în consideraţie realizările de seamă împlinite în deceniile în care înalt Preasfinţia Voastră 
vă aflaţi la conducerea Mitropoliei Moldovei, având în vedere toate îndrumările date poporului 
dreptcredincios în săvârşirea faptelor bune şi destoinice de lauda Domnului, dar şi cu prilejul frumoasei 
aniversării de 70 de ani, rog să permiteţi iniţierea procedurilor necesare conferirii titlului de Cetăţean de 
Onoare al raionului Orhei.

A . . .  ‘
In speranţa că veţi aprecia recunoştinţa noastră şi veţi accepta titlu pe care am ales să Vi-1 

oferim, vă mulţumim şi vă asigurăm de întreaga noastră considera^u±i£arj

Cu sentimente alese şi cu evlavie, 

Dinu Ţurcanu

Preşedintele raionului Orhei

mailto:consiliu_orhei@or.md
http://www.or.md
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CONSILIULUI RAIONAL ORHEI, 
Dlui Dinu ŢURCANU, 

PREŞEDINTELE RAIONULUI ORHEI

Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove, urmare a scrisorii Dvs. Nr. 02/1- 

7-121 din 05.09.2022, Vă comunică acceptul înaltpreasfinţitului VLADIMIR, 

Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, privind conferirea întâistătătoru 1 ui 

Bisericii Ortodoxe din Moldova titlului de Cetăţean de Onoare al raionului Orhei.

http://www.mit

