CURRICULUM VITAE

Subsemnatul Arhimandritul PANTELIMON ILIEŞ PETRU, fiul lui
Ilieş Petru şi Maria, m-am născut la 15 aprilie 1969 în localitatea Poienile
Izei, comuna Botiza, judeţul Maramureş.
Şcoala generală, clasele I–VIII, le-am făcut în localitatea natală
Poienile Izei între anii 1975-1983, treapta întâia de liceu am absolvit-o în
comuna Botiza, iar treapta a doua de liceu, la Liceul Teoretic „Petru Rareş”
din Târgu Lăpuş. Între anii 1990 – 1995, am urmat cursurile Seminarului
Teologic Ortodox Român din Cluj - Napoca, iar în 1995 m-am înscris la
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, pe care am absolvit-o în iunie
2000. Licenţa am susţinut-o tot în anul 2000 la Catedra de Misiologie şi
Ecumenism sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. Ioan Mihălţan, Episcopul Oradiei,
având ca temă: Mănăstirea vatră de spiritualitate şi apărare a dreptei
credinţe.”.
La 11 ianuarie 1988 am intrat ca şi vieţuitor în Mănăstirea „Sfânta

Ana” Rohia. De atunci şi până acum am îndeplinit mai multe ascultări:

econom din 1993 şi până în 1996 iar din 1996 până în prezent egumen al

Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia.
Ca şi egumen al mănăstirea Rohia sunt preocupat în primul rând de
formarea duhovnicească a obştii monahale iar în plan administrativ în această
perioadă cu binecuvântarea şi coordonarea Preasfinţitului Justin Sigheteanul
arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului si stareţul mănăstirii

Rohia, s-au realizat pentru mănăstire câteva obiective importante cum ar fi:
construirea noii biserici a Mănăstirii Rohia – care este un monument
arhitectural, modernizarea drumului de acces la mănăstire, construirea Porţii
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de la intrare, „Colţul maramureşan”, alimentarea cu apă la mănăstire, iar acum
este în plin proces de construire „Centrul Monahal-cultural Nicolae
Steinhardt” etc.
Fiind vieţuitor la mănăstire nu am urmat stagiul militar.
În 28 august 1990 am fost tuns în monahism de către Protosinghelul
Justin Hodea stareţul Mănăstirii Rohia, primind numele de PANTELIMON.
La 29 august 1991 am fost hirotonit ierodiacon, iar la 19 septembrie 1993 am
fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii Rohia, de către Preasfinţitul
Justinian Episcopul Maramureşului şi Sătmarului.
În anul 2001 de sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt am fost hirotesit
Protosinghel de către Preasfinţitul Justin Sigheteanul cu binecuvântarea
Preasfinţitului Justinian Episcopul Maramureşului şi Sătmarului.
În

urma

recomandării

Preasfinţitului

Justinian

Episcopul

Maramureşului şi Sătmarului şi a Preasfinţitului Justin Sigheteanul arhiereu-

vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a aprobat ridicarea la rangul de arhimandrit, iar hirotesia a
fost săvârşită în ziua de 12 aprilie 2009, de praznicul Intrării în Ierusalim a

Mântuitorului Iisus Hristos, de către Preasfinţitul Justin Sigheteanul.

Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia
14 aprilie 2009

Arhim. Pantelimon Ilieş
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