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Sfântul Dionisie Exiguul, 
sfânt ocrotitor 

al Institutului Naţional de Statistică 
 
 

În luna septembrie 2008, în urma primirii la reşedinţa patriarhală din 

Bucureşti de către Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a preşedintelui Institutului 

National de Statistică, prof. univ.dr. Vergil Voineagu, s-a convenit ca Sfântul 

Dionisie Exiguul să fie ales ca sfânt protector al institutului, recunoaştere a 

legăturilor statornicite prin vreme între Biserica Ortodoxă Română şi statistica 

oficială românească. 

Alegerea nu a fost întâmplătoare pentru că, aşa  cum statistica are ca  menire 

măsurarea, an de an, şi cuantificarea cantitativă cu ajutorul numerelor a progreselor 

economice şi sociale ale societăţii, Sfântul   Cuvios   Dionisie  Exiguul 

şi-a consacrat o parte din ştiinţa şi străduinţa sa modificării sistemului de măsurare 

a trecerii timpului. 

Adevărat erudit al epocii sale (s-a născut în Dobrogea în anul 470 şi a murit 

la Roma în 545), sfântul Dionisie Exiguul a rămas în istorie – dincolo de 

numeroasele sale lucrări de dogmatică – mai ales ca fiind cel care a fixat 

cronologia erei creştine luând ca punct de plecare pentru numărarea anilor de la  

Naşterea Mântuitorului – Anno Domini. 

Adoptat în Italia în secolul al VII-lea, în Anglia în secolul al VIII-lea, apoi în 

Franţa şi, treptat în toate ţările lumii, Anno Domini a devenit astăzi reperul 

cronologic universal, iar sfântul Dionisie Exiguul, originar de pe meleaguri 

româneşti,  un nume de prim plan al civilizaţiei moderne. 
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Recunoaşterea acestui statut, de Părinte al Dreptului Bisericesc şi al Erei 

Creştine, este consfinţită prin prăznuirea sa la 1 sepetembrie, zi în care lumea 

creştină sărbătoreşte începutul anului religios. 

În acest an, începutul anului liturgic şi sărbătorirea Sfântului Cuvios 

Dionisie Exiguul, cel care ocroteşte cu spiritul său eforturile statisticienilor ţării, în 

slujba societăţii româneşti, au fost marcate printr-o slujbă de mulţumire la 

Catedrala Patriarhală din Bucureşti, oficiată cu participarea Preafericitului Părinte 

Daniel, Întâi Stătătorul Bisericii Ortodoxe Române, a unor înalţi ierarhi ai 

Sfântului Sinod şi a numeroşi credincioşi. 

Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh a prezentat şi cartea “Sfântul 

Cuvios Dionisie Exiguul” a părintelui Alexandru Marcu, inspector general 

bisericesc, lucrare ce întregeşte cunoştinţele noastre cu privire la viaţa şi activitatea  

marelui teolog român. 

 




