
 
Adunarea Naţională Bisericească a evaluat şi aprobat activităţile 

Bisericii din anul 2013 şi proiectele pentru anul 2014 

În ziua de 12 februarie 2014, la Palatul Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel, a avut loc şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti, organismul central 
deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, 
economice şi patrimoniale. 

 

Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti (ierarhii Sfântului Sinod şi câte trei reprezentanţi, un 
cleric şi doi mireni din fiecare eparhie) au examinat şi aprobat Raportul general anual al 
Consiliului Naţional Bisericesc asupra activităţii Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013 în 
ceea ce priveşte lucrarea pastoral-liturgică şi social-filantropică, viaţa monahală, învăţământul 
teologic şi predarea religiei în şcolile publice, activitatea editorial-tipografică şi mass-media, 
patrimoniu cultural-bisericesc, construcţiile de noi locaşuri de cult, relaţiile cu alte culte, grija 
pentru comunităţile ortodoxe româneşti din străinătate, relaţiile interbisericeşti şi interreligioase 
etc. 

 



1. Din bogata activitate bisericească desfăşurată în anul 2013, au fost evidenţiate manifestările 
din cadrul Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi al Anului comemorativ 
Dumitru Stăniloae organizate la Patriarhia Română şi în toate eparhiile din ţară şi străinătate, în 
mod special Congresele Internaţionale de Teologie organizate la Palatul Patriarhiei cu temele 
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii, 
respectiv Receptarea operei Părintelui Stăniloae astăzi. A fost apreciată finalizarea cu succes a 
proiectului naţional „Alege şcoala!”derulat de Patriarhia Română la nivel naţional cu scopul 
prevenirii şi combaterii abandonului şcolar, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. De asemenea, a fost 
remarcată activitatea editurilor Patriarhiei Române care în anul 2013 au publicat 178 de cărţi, la 
care se adaugă reviste, calendare, broşuri şi ghiduri. 

 

2. Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au apreciat opera social-filantropică desfăşurată de 
eparhiile Patriarhiei Române în anul 2013 în pofida crizei economice prelungite din ţara noastră. 
Astfel, în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române funcţionează în prezent 784 de instituţii şi 
servicii sociale, dintre care: 141 cantine sociale şi brut ării, 50 institu ţii medicale şi farmacii, 
75 centre de zi pentru copii, 68 centre educaţionale, 15 centre de zi pentru vârstnici, 
47centre rezidenţiale pentru vârstnici, 11 centre comunitare, 35 centre de tip familial, 38 
grădini ţe sociale şi after-school, 13 locuinţe protejate, 130 centre de informare, consiliere şi 
resurse, 2 instituţii de învăţământ pentru adulţi, 18 centre de urgenţă (pentru persoane fără 
adăpost, victime ale violenţei domestice şi ale traficului de persoane, 13 campusuri de tabără şi 
alte 128 de instituţii sociale cu specific diferit. 

 

La nivelul eparhiilor Patriarhiei Române se află în derulare 271 de proiecte şi programe 
sociale, dintre care 178 finanţate din fonduri proprii, 18 cu finanţare publică, 19 cu finanţare 
externă şi 56 cu finanţare mixtă.În anul 

 

2013 au beneficiat de asistenţă socială de specialitate 22 945 copii din aşezămintele sociale ale 
Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere sau 
cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate, 4 920 persoane cu dizabilităţi (deficienţe de vorbire, 
vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu 
HIV/SIDA etc.), 15 086 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din 
centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de 
familie şi cu grave probleme de sănătate, 13 110 victime ale traficului de persoane, victime ale 
violenţei familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităţilor naturale, şomeri şi 5 650 persoane 
din alte categorii sociale defavorizate. 

 



Anul trecut eparhiile Patriarhiei Române, prin birourile social-filantropice, au acordat peste 152 
000 de ajutoare financiare directe în valoare de aproape 18.000.000 lei şi aproximativ 420 000 
de ajutoare materiale constând în alimente, îmbrăcăminte, rechizite, produse igienico-sanitare, 
medicamente, electrocasnice etc., în valoare de peste 15 000 000 lei. 

 

Familiile şi persoanele afectate de inundaţiile din luna septembrie 2013 au fost ajutate cu peste 1 
500 000 lei şi bunuri materiale în valoare de aproape 500 000 mii lei. 

 

Pentru susţinerea activităţilor social-filantropice în anul 2013, Biserica Ortodoxă Română a 
cheltuit suma de 80.828.191 lei. 

 

3. În timpul şedinţei anuale a Adunării Naţionale Bisericeşti au fost subliniate eforturile 
Patriarhiei Române pentru continuarea lucrărilor de execuţie la Catedrala Mântuirii Neamului. 
Astfel, în  primăvara anului trecut a fost finalizată infrastructura viitoarei Catedrale patriarhale, 
cu o economie de 20% faţă de costurile estimate iniţial. Până la sfârşitul anului 2013, au fost 
executate lucrările de montare a armăturii rigide aferente nivelului cuprinse între + 0,00 m şi + 
9,00 m  şi montată armătura flexibilă de fier beton în proporţie de 50 % la suprastructura 
Catedralei Mântuirii Neamului. 

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit ierarhilor, clericilor şi credincioşilor pentru 
contribuţiile financiare oferite în cadrul colectei organizată în toate eparhiile ortodoxe române 
din ţară şi străinătate cu scopul construirii noii Catedrale patriarhale, precum şi autorităţilor 
administraţiei centrale şi locale de stat pentru sprijinul financiar alocat Patriarhiei Române în 
vederea construirii Catedralei Mântuirii Neamului în această perioadă de criză economică şi 
financiară. 
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