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1948 La 30 decembrie, se naște Vasile Flueraș, fiul lui Constantin și al Rozaliei, în Cluj-
Napoca, județul Cluj. Familia sa avea rădăcini adânci în mărginimea românească a 
Clujului, făcând parte din vechea comunitate a satului Cluj-Mănăștur.

1951-1955 Este elev al școlii primare în orașul natal.

1955-1962 Urmează școala gimnazială în cartierul Mănăștur, Cluj.
1962-1965 Frecventează cursurile Școlii profesionale „16 Februarie” din Cluj.

1965 Se angajează la uzina „Remarul 16 Februarie”, Cluj, unde lucrează ca strungar. 
Aici, între oamenii simpli, găsește și marile adevăruri, și marile dureri, care „au 
nevoie de mângâiere imediat, nu de promisiuni sau de compătimire neurmată 
de faptă”, după cum va mărturisi mai târziu.

1965-1971 Urmează cursurile serale la Liceul numărul 12 din Cluj, în paralel cu munca la 
uzină. În 1971, obține bacalaureatul.

1968 În toamna acestui an, face un pelerinaj la mânăstirile de pe Valea Oltului. 
Poposind la Mânăstirea Cozia și ieșind pe malul râului, are o revelație: simte o 
pace lăuntrică și o bucurie desăvârșite, pe care își dă seama că nu le va putea păstra 
decât în Biserică. La întoarcere, îl caută pe preotul paroh de la biserica ortodoxă 
din Mănăștur, Romulus Popa, care avea o mare experiență duhovnicească, și care 
îi va deveni duhovnic, sfătuitor și susținător. Mai târziu, va mărturisi că a fost 
„Bătrânul” său, persoana care i-a marcat cel mai mult viața.

Preasfințitul Părinte Episcop Vasile Flueraș
Date biografice
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1969 În timp ce se află în armată, fratele său Gavril și, la scurtă vreme, tatăl Constantin 
se mută la cele veșnice, încercări grele în care simte suferința în imediata 
apropiere și în urma cărora rămâne singurul sprijin al mamei sale.

1972-1976 Urmează cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu. În timpul 

studiilor, cunoaște câțiva părinți înduhovniciți, dintre ei îl vor marca mai cu 

seamă Părintele Teofil Părăian și Părintele Tit Moldovan, de care îl va lega o 

prietenie statornică.
1976 Obține licența în Teologie, cu lucrarea Probleme sociale în scrierile Părinților 

Capadocieni, la Catedra de Bizantinologie, sub îndrumarea Pr. prof. dr. 

Teodor Bodogae. Fiind deja sensibil la problemele celorlalți, va pune în lucrare 

cunoașterea aprofundată printr-o slujire de-o viață a lui Dumnezeu, a Bisericii 

și a aproapelui.
1976 În 27 noiembrie, primește harul preoției, fiind hirotonit preot celib pe seama 

Parohiei Tureni, Protopopiatul Turda, județul Cluj, de Preasfințitul Părinte 

Episcop-vicar Justinian Chira Maramureșanul.  
1977 La 1 ianuarie, este numit preot la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, din 

cartierul Grigorescu, Cluj, iar la 1 august, același an, este transferat la Parohia 

„Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, din cartierul Mănăștur, unde devine slujitorul 

și duhovnicul celor mulți. Va duhovnici deopotrivă oameni simpli, intelectuali, 

teologi. Pe lângă slujirea de zi cu zi a Sfântului Altar, va oficia nenumărate 

botezuri, cununii, înmormântări, sfeștanii.
1987 Pentru intensa și deosebita sa activitate pastorală și misionară, Arhiepiscopul 

Teofil Herineanu îi acordă distincția bisericească de iconom.
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1990-1991 Este numit duhovnic-asistent la Institutul Teologic de Grad Universitar (astăzi, 

Facultatea de Teologie Ortodoxă), din Cluj-Napoca, fiind o pildă de virtuți și 

slujire pentru viitorii preoți.
1991 În 24 martie, la slujba de Priveghere a praznicului Bunei Vestiri, este tuns 

în monahism la Mânăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, de 

Preasfințitul Episcop-vicar Irineu Pop, de la Cluj, naș de călugărie fiind 

Preasfințitul Episcop Andrei Andreicuț al Albei Iulia.
La 1 octombrie, de sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului, este numit 

stareț al Mânăstirii „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula. Se va afla la 

cârma mânăstirii până la 4 februarie 1994. Duhovnic renumit și slujitor mult 

căutat de credincioși, s-a dovedit a fi un stareț în adevăratul sens al cuvântului. 

Realizările pe tărâm gospodăresc nu sunt puține: înzestrează biserica mare și 

paraclisul nou cu toate cele de trebuință, reorganizează gospodăria și termină 

drumul de acces. Însă marea sa reușită a fost aceea că a adunat în jurul său 

mulți tineri doritori de viață îngerească, ajungând ca numărul viețuitorilor să 

crească de la 7-9 la 25, iar viața călugărească să se desfășoare într-un climat de 

intensă trăire duhovnicească, datorită dragostei față de Sfântul Altar și a blândeții 

sale înnăscute. Au fost, rând pe rând, călugăriți, hirotoniți, Mânăstirea Nicula 

devenind o adevărată pepinieră de călugări, stareți și duhovnici pentru celelalte 

mânăstiri ale Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, dar oferind și episcopi 

altor eparhii.
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1994 În februarie, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Bartolomeu Anania îl numește 

eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Cluj-Napoca și exarh al mânăstirilor 

Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, fiind ridicat la rangul de 

arhimandrit.
1998 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în sesiunea de vară, la propunerea 

ÎPS Arhiepiscop Bartolomeu Anania, îl alege pe Preacuviosul Arhimandrit Vasile 

Flueraș Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Este hirotonit întru arhiereu, 

cu titlul de „Someșanul”, la Praznicul Adormirii Maicii Domnului, hramul 

Mânăstirii Nicula, de Preafericitul Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române și de Arhiepiscopul Bartolomeu Anania, în sobor de ierarhi, preoți și 

diaconi. Va conduce Sectorul Misionar-social al eparhiei, în cadrul căruia vor 

funcționa: un cămin de bătrâni, o policlinică socială, o grădiniță, o școală de 

recuperare a copiilor cu abandon școlar, o cantină socială. Însă încununarea 

activității sale misionar-sociale și a vieții sale dăruite aproapelui în suferință 

este Centrul de îngrijiri paleative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, pentru 

bolnavii de cancer în fază terminală, inițiat și pus în operă de Preasfinția Sa.
2004 În luna februarie, Președintele României îi conferă Ordinul Meritul Cultural în 

grad de Comandor, categoria G – „Cultele”, pentru activitatea sa deosebită și 

susținută în domeniul cultelor.
2002 Coordonează, împreună cu Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru, volumul 

Nicula. Icoana neamului. 450 de ani de atestare documentară, publicat la Editura 

Ecclesia a Mânăstirii Nicula.
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2005 Trece la cele veșnice Rozalia Flueraș, preabuna mamă a Preasfințitului Părinte 

Vasile Someșanul.
2008 Apare volumul aniversar Un neobosit slujitor al Bisericii: Preasfințitul Episcop-

Vicar Vasile Someșanul, coordonat de Pr. prof. dr. Ioan Chirilă și Prof. univ. dr. 

Cristian Bârsu, la Editura Renașterea, Cluj-Napoca.
2013 Este publicat volumul de predici al Preasfințitului Părinte Episcop Vasile 

Someșanul Experiența vieții cu Hristos, ediție alcătuită și îngrijită de diacon 

Daniel Mocanu, cu un cuvânt înainte de Arhim. Dumitru Cobzaru.
2018 La împlinirea a șaptezeci de ani, este publicat volumul aniversar Bucuria credinței. 

Părintele Episcop Vasile Flueraș la 70 de ani, coordonat de Pr. dr. Petru-Ioan 

Ilea, Prof. univ. dr. Cristian Bârsu, Dr. Mircea Gheorghe Abrudan, Pr. dr. Călin 

Ficior, Pr. dr. Cătălin Ghiț.
2021 La 8 octombrie, Preasfințitul Părintele nostru Vasile Flueraș se mută la cele 

veșnice, fiind chemat în împărăția Sa de Cel care l-a iubit și pe Care L-a iubit, 

Domnul nostru Iisus Hristos, Care să-L odinească cu sfinții Săi. 

Veșnica lui pomenire!


