
Statutul Curatoriului
constituit pentru sprijinirea construirii unui aşezământ mănăstiresc, sediu 

episcopal în oraşul München

Astăzi, marţi 29.11.2011 s-a constituit  Curatoriului pentru sprijinirea construirii 
unui aşezământ mănăstiresc (biserică, sediu episcopal, centru social si cultural) în 
oraşul München.  Curatoriul este alcătuit din personalităţi importante ale vieţii 
publice,  politice  şi  ecumenice,  care  s-au  declarat  gata  să  susţină  şi  să  ofere 
consultanţă  Mitropoliei  Române  din  Germania  în  favoarea  acestui  demers. 
Proiectul de construcţie a bisericii este patronat de Preafericitul Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Romane. Proiectul constituie o absolută necesitate bisericească şi 
socială pentru comunitatea românească din München şi din întreaga Bavarie.

Curatoriul se înfiinţează de către următoarele persoane: 

• un/o preşedinte/ă, aleas/ă de membrii curatoriului o dată la 4 ani (Dna 
BARBARA STAMM, preşedinta Parlamentului bavarez)

• ASR Ducele FRANZ DE BAVARIA, conducătorul Casei Wittelsbach

• ALOIS GLÜCK, preşedintele Comitetului Central al Catolicilor din Germania 
(ZdK)

• Episcop-vicar ENGLEBERT SIEBLER, reprezentant al Arhiepiscopiei de 
München si Freising

• MICHAEL MARTIN, reprezentant al Bisericii Evanghelice-Lutherane din Bava-
ria

• Dr. SERAFIM JOANTĂ, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei 
Centrale si de Nord

• Episcop-vicar Dr. SOFIAN BRA OVEANULȘ , însărcinat cu conducerea proiectului 
construcţiei aşezământului mănăstiresc

• APOSTOLOS MALAMOUSIS, protoiereu ortodox grec, vicar pentru Bavaria al Mi-
tropoliei Greceşti Ortodoxe a Germaniei

• SLOBODAN MILUNOVIC, protoiereu ortodox sârb al Episcopiei Sârbe a Europei 
Centrale

• Dr. BERND FABRITIUS, preşedintele Asociaţiei Saşilor Transilvăneni din Ger-
mania

• Dr. STROESCU STÂNI OARĂȘ , director onorific al postului de radio "Europa Li-
bera", scriitor şi filosof

Curatoriul poate nominaliza şi alţi membri.

Curatoriul se întruneşte de două ori pe an.



Curatoriul:

• promovează construcţia aşezământului manăstiresc (biserică, sediu 
episcopal, centru social si cultural) în oraşul München prin consultanţă şi 
sprijin acordat episcopului însărcinat cu coordonarea proiectului;

• dezvoltă idei şi concepte pentru promovarea şi susţinerea proiectului de 
construcţie al mănăstirii;

• facilitează şi promovează contactul/dialogul cu instituţii şi organizaţii 
clericale şi laice, presă/media pentru popularizarea şi susţinerea proiectului;

• iniţiază şi sustine acţiuni de strângere de fonduri pentru finanţarea 
proiectului;

• facilitează şi sprijină comunicarea cu primăria oraşului München şi 
autoritaţile landului Bavaria pentru promovarea proiectului aşezământului 
mănăstiresc;

• ajută la cooptarea de voluntari pentru realizarea proiectului centrului 
mănăstiresc.

München, 29.11.2011

Semnăturile:

Barbara Stamm, Preşedinte

Membrii

ASR Ducele Franz de Bavaria

Alois Glück

Episcop Engelbert Siebler

Consilier Thomas Prieto Peral, pentru Michael Martin

Mitropolit Dr. Serafim Joantă

Episcop Sofian Braşoveanul

Preot Apostolos Malamousis

Preot Slobodan Milunovic

Dr. Bernd Fabritius

Dr. Stroescu Stânişoară

La şedinţa curatoriului din 26.03.2012, la propunerea ÎPS Mitropolit Serafim şi a 
PS Episcop-vicar Sofian Braşoveanul, curatoriul a primit încă doi membrii:

1. D-na BRÂNDUŞA PREDESCU, Consul General al României în München

2. Dl. WOLFRAM VAITL-GLOO, managerul firmei de tâmplărie Braun Holzbau 
GmbH & Co. KG


