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ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ DESFĂŞURATĂ ÎN CUPRINSUL EPARHIILOR PATRIARHIEI ROMÂNE  

ÎN ANUL 2013 
 

1. În anul 2013, în lucrarea social-filantropică a Bisericii noastre au fost implicate un număr de 9.147 
persoane, după cum urmează: 28 consilieri eparhiali, 23 inspectori eparhiali de specialitate şi 
eparhiali, 449 asistenţi sociali acreditați, 1.257 persoane cu diverse specializari (cadre didactice, 
cadre medicale, jurişti, psihologi etc), 7.390 voluntari şi membri ai comitetelor filantropice). 

2. În cursul anului 2013, atât în Bucureşti, cât şi în diferite localităţi din cuprinsul eparhiilor, s-a 
desfășurat activitate în cadrul a 784 de instituţii și servicii sociale. Având în vedere diversificarea 
continuă a serviciilor oferite, precum şi extinderea şi acreditarea centrelor, s-a impus o 
reorganizare integrată a activităţilor pe criterii de competenţă. La nivelul structurilor bisericești 
(centre eparhiale, protopopiate și parohii), diagrama aşezămintelor social-filantropice arată astfel: 
141 cantine sociale și brutării, 50 instituții ce oferă servicii medicale și farmacii, 75 centre de zi 
pentru copii, 15 centre de zi pentru vârstnici, 47 centre rezidențiale vârstnici, 11 centre 
comunitare, 35 centre de tip familial, 38 grădinițe sociale și  afterschool, 13 locuințe protejate, 130 
centre de informare, de consiliere și centre de resurse, 2 instituții de învățământ pentru adulți, 18 
centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenței domestice, pentru 
victime ale traficului de persoane), 13 campusuri de tabără, 68 centre educaționale și alte 128 
instituții cu specific diferit. 

3. În cuprinsul eparhiilor, la nivelul structurilor eparhiale  se află în derulare un număr de 271 
proiecte și programe sociale, din care: 19 cu finanţare externă, 18 cu finanţare publică, 178 
finanţate din fonduri proprii şi 56 cu finanţare mixtă.  

4. Atât în cadrul aşezămintelor, cât şi prin intermediul programelor și proiectelor sociale, au primit 
asistenţă specializată 61.711 de beneficiari, după cum urmează: a) 22.945 copii din aşezămintele 
sociale ale Bisericii, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere, sau cu părinţii 
aflaţi la muncă în alte ţări; b) 4.920 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, 
consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA; c) 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 care prezentau 
grave probleme de sănătate; d) 13.110 şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de 
persoane, victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturale; e) 
5.650 alte categorii. 

5. În cadrul activităţii filantropice s-au acordat 152.542 de ajutoare financiare directe şi 418.376 
ajutoare materiale. 

6. Pentru susţinerea activităţilor social-filantropice şi pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2013, la 
nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproximativ 80.828.200 LEI.  

7. De asemenea, în scopul dezvoltării şi extinderii activităţilor social-filantropice Sectorul Social-
Filantropic al Administraţiei Patriarhale şi FEDERAŢIA FILANTROPIA au fost parteneri într-un proiect 
finanţat din fondurile europene.   

8. Asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială este 
asigurată de un număr de 512 preoţi, dintre care: 154 în unităţi militare şi penitenciare şi 358 în 
spitale, aşezăminte de ocrotire socială, unități de învățământ etc. În toate unităţile menţionate 
mai sus, există în prezent un număr de 423 biserici şi capele sfințite, altele 88 aflându-se în 
diferite stadii de construcţie şi amenajare. 
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