
Mitropolitul Veniamin Costachi 

 

 

- În copilărie a avut un dascăl grec; 

- Urmează cursurile şcolii de la M-rea Sfinţii 3 Ierarhi din Iaşi; 

- Se călugăreşte la 15 ani; 

- Devine egumen al M-rii Sf. Spiridon din Iaşi; 

- E ales episcop de Huşi la 23 de ani (1792-1896); 

- E mutat ca episcop de Roman (1896-1803); 

- În 1803 e ales Mitropolit al Moldovei. 

 

REALIZĂRI 

- În 1806 înfiinţează un seminar la M-rea Socola lângă Iaşi (8 ani de studio=şcoală superioară); 

- Înfiinţează o şcoală pentru călugăriţe la M-rea Agapia (există şi azi un seminar de fete); 

- În 1805 înfiinţează o şcoală de cântăreţi bisericeşti la Iaşi; 

- Pune bazele învăţământului politehnic  aducând ca profesor pe Gheorghe Asachi (unul din 

bursierii săi) => se predă şi în limba română, nu numai în greacă (1814-1818 a predat 

Gheorghe Asachi) ; 

 

REALIZĂRI DE DUPĂ CĂDEREA REGIMULUI FANARIOT 

- În 1824 deschide la Sfinţii 3 Ierarhi din Iaşi o şcoală elementară cu predare în limba română; 

- În 1828 se organizează şi o şcoală “normală” (2 ani de studiu) şi un gimnaziu (4 ani de 

studiu); 

- În 1824 se înfiinţează Academia Mihăileană (după numele domnitorului Mihail Sturza); 

 Facultăţi de filosofie (2 ani de studiu), inginerie, economie, filologie, arte 

frumoase, de drept; 

 Înfiinţează aici bibliotecă, laboratoare, muzeu de ştiinţe ale naturii, internat 

pentru copiii săraci şi altul pentru cei înzestraţi; 

- În 1834 – prima şcoală publică pentru “fetele orăşenilor”; 

- Înfiinţează şcoli în principalele oraşe ale Moldovei; 

 Profesorii acestor şcoli se recrutau dintre absolvenţii Gimnaziului, al Academiei de 

la Iaşi şi a Seminarului de la Socola; 

- 1841 – prima şcoală de arte şi meserii din Moldova; 

- A dat burse tinerilor pentru a studia în Apus, Grecia, Rusia, Ucraina sau la Bucureşti la 

Academia de la Sf. Sava. 

 

 



ACTIVITATEA TIPOGRAFICĂ 

- Înfiinţează două tipografii: 

1. La Mitropolia din Iaşi 

2. La M-rea Neamţ (1807). 

- Tipăreşte 130 de cărţi – unele pe cheltuiala sa şi altele la îndemnul său; 

- Publică multe traduceri din limba greacă; 

- Contribuie la dezvoltarea teologiei noastre şi la îmbogăţirea limbii literare româneşti. 

ACTIVITATEA SOCIAL – FILANTROPICĂ 

- Averea moştenită de la părinţi şi din timpul păstoririi sale, a împărţit-o săracilor; 

- Înfiinţează un spital pe langa M-rea Sf. Spiridon din Iaşi (în vremea când era egumenul m-rii); 

- Înfiinţează un spital cu farmacie în Roman lângă Biserica Precista Mare (în vremea când era 

episcop de Roman); 

- Pune în 1833 temelia actualei Catedrale Mitropolitane din Iaşi, ce se va finaliza in 1877; 

RETRAGEREA ŞI MOARTEA 

- În urma unor neînţelegeri cu domnitorul Mihail Sturza, se retrage în 1842 la M-rea Slatina; 

- Moare pe 18 decembrie 1846 la 78 de ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHIŢA TABLEI 

- Se călugăreşte la 15 ani; 

- Devine egumen al M-rii Sf. Spiridon din Iaşi; 

- E ales episcop de Huşi la 23 de ani (1792-1896); 

- E mutat ca episcop de Roman (1896-1803); 

- În 1803 e ales Mitropolit al Moldovei. 

REALIZĂRI 

- În 1806 înfiinţează un seminar la M-rea Socola lângă Iaşi; 

- Înfiinţează o şcoală pentru călugăriţe la M-rea Agapia; 

- În 1805 înfiinţează o şcoală de cântăreţi bisericeşti la Iaşi; 

- Pune bazele învăţământului politehnic  aducând ca profesor pe Gheorghe Asachi; 

REALIZĂRI DE DUPĂ CĂDEREA REGIMULUI FANARIOT 

- În 1824 deschide la Sfinţii 3 Ierarhi din Iaşi o şcoală elementară cu predare în limba română; 

- În 1828 se organizează şi o şcoală “normală” (2 ani de studiu) şi un gimnaziu (4 ani de 

studiu); 

- În 1824 se înfiinţează Academia Mihăileană; 

 Facultăţi de filosofie, inginerie, economie, filologie, arte frumoase, de drept; 

 bibliotecă, laboratoare, muzeu de ştiinţe ale naturii, internate pentru copiii; 

- În 1834 – prima şcoală publică pentru “fetele orăşenilor”; 

- Înfiinţează şcoli în principalele oraşe ale Moldovei; 

- 1841 – prima şcoală de arte şi meserii din Moldova; 

- A dat burse tinerilor pentru a studia în străinătate. 

ACTIVITATEA TIPOGRAFICĂ 

- Înfiinţează două tipografii: 

3. La Mitropolia din Iaşi 

4. La M-rea Neamţ. 

- Tipăreşte 130 de cărţi; 

- Publică multe traduceri din limba greacă; 

- Contribuie la îmbogăţirea limbii literare româneşti. 

ACTIVITATEA SOCIAL – FILANTROPICĂ 

- Averea a împărţit-o săracilor; 

- Înfiinţează un spital la M-rea Sf. Spiridon din Iaşi; 

- Înfiinţează un spital cu farmacie în Roman lângă Biserica Precista Mare; 

- Pune în 1833 temelia actualei Catedrale Mitropolitane din Iaşi, ce se va finaliza in 1877; 

RETRAGEREA ŞI MOARTEA 

- În urma unor neînţelegeri cu domnitorul Mihail Sturza, se retrage în 1842 la M-rea Slatina; 

- Moare pe 18 decembrie 1846 la 78 de ani. 


