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CONSILIUL NAŢIONAL BISERICESC 
 

ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ DESFĂŞURATĂ ÎN CUPRINSUL EPARHIILOR PATRIARHIEI ROMÂNE  
ÎN ANUL 2015 

 
 

I. Activitatea Sectorului Social-Filantropic al Administrației Patriarhale 
 
Sectorul Social-Filantropic a menţinut comunicarea cu Sectoarele Sociale ale eparhiilor, a 

monitorizat legislaţia în domeniul asistenţei sociale şi a informat centrele eparhiale cu privire la 
aceasta; a reprezentat Biserica Ortodoxă Română în relaţiile de colaborare, asociere şi parteneriat cu 
organele competente de stat şi particulare, cu fundaţii şi asociaţii, precum şi cu organisme 
internaţionale specializate în activităţi de asistenţă socială. 

Au avut loc întâlniri de evaluare a situaţiei şi nevoilor de asistenţă religioasă cu responsabilii 
secţiilor din cadrul  Ministerului Apărării, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, SPP, 
STS, SRI, Ministerul Justiţiei, în care au fost propuse modalități privind îmbunătăţirea şi extinderea 
acesteia și de optimizare a modului de cooperare. Au fost  organizate examenele de ocupare a 
posturilor vacante de preoţi slujitori în unităţile subordonate ministerelor sus menționate, rezultatele 
candidaţilor fiind comunicate eparhiilor.  

În luna martie 2015 a fost realizată documentația în baza cărei a fost reglementat cadrul de 
desfășurare a activității voluntarilor, aprobat în ședința Sfântului Sinod din 3-4 iunie 2015. 

Pe parcursul anului 2015 s-a continuat corespondenţa cu eparhiile privind îmbunătăţirea 
asistenţei religioase acordată persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire din cuprinsul Patriarhiei 
Române, centralizându-se materiale video în baza cărora să se poată realiza analiza limbajului 
mimico-gestual liturgic în vederea uniformizării acestuia. 

În luna mai 2015 a avut loc la sediul Centrului pentru Formare Continuă ”DUMITRU 
STĂNILOAE” întâlnirea consilierilor eparhiali pe a cărei agendă au figurat următoarele: vizibilitatea 
activității social-filantropice a Bisericii și strategii de implicare în educația sanitară, prevenție și 
profilaxie. 

Ținând seama de recomandările consilierilor eparhiali, a fost realizată noua secțiune de 
prezentare a activității social-filantropice a Bisericii. Aceasta constă într-un modul administrativ de 
introducere a datelor și o hartă interactivă cu posibilități multiple de selecție și căutare, care la 
sfârșitul anului 2015 oferea informații despre 665 de servicii sociale, medicale și programe 
filantropice. De remarcat că sfera de cuprindere a fost extinsă, astfel încât să fie vizibilă inclusiv 
activitatea din eparhiile din diaspora și Mitropolia Basarabiei. 

În paralel a fost redactată ediția revizuită a Albumului ”Faptele iubirii milostive”, care a văzut 
lumina tiparului la sfârșitul lunii septembrie a aceluiași an. 

La începutul lunii septembrie a fost semnat un protocol de cooperare cu Ministerul Sănătății, în 
baza căruia s-au pus bazele programului Caravanei medicale ”Sănătate pentru sate”. Acest program își 
propune să îmbunătățească accesul la asistență medicală pentru comunități rurale defavorizate, 
izolate și să realizeze activități de prevenție și educație sanitară. Faza pilot a programului s-a 
desfășurat în bune condiții, pe parcursul a 3 luni de zile, iar întreaga documentație a fost trimisă 
eparhiilor în vederea extinderii programului. 

De asemenea, a continuat Programul „Masa Bucuriei”, care a demarat în ianuarie 2009, de 
ajutorare cu produse alimentare a persoanelor aflate în nevoie. În anul 2015, valoarea totală a 
produselor donate de către Selgros Cash&Carry eparhiilor incluse în program este de peste 611.744 
euro. La finalul anului a fost semnat contractul de sponsorizare cu Carrefour România SA, prin care 
acest agent comercial se alătură programului în calitate de donator. Și în acest caz, se derulează o 
etapă-pilot la nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor, urmând ca ulterior să se alăture celelalte magazine 
mari ale lanțului Carrefour din țară. 
 În uma tragediei de la Clubul ”Colectiv”, a fost realizat, în colaborare cu Sectorul Social-
Filantropic al Arhiepiscopiei Bucurestilor, un plan de ajutorare a victimelor care prevedea alocarea de 
ajutoare financiare dintr-un fond special constituit. 
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II. În cele ce urmează sunt prezentate date sintetice privind activitatea social-filantropică și 
medicală de la nivelul structurilor bisericești (centre eparhiale, protopopiate și parohii) și a ONG-urilor care 
funcționează cu binecuvântara eparhiilor. 

 
1. În anul 2015, în lucrarea social-filantropică și medicală la nivelul structurilor eparhiale au 

fost implicate un număr de 10.484 persoane, după cum urmează: 29 consilieri eparhiali, 24 
inspectori de specialitate și eparhiali, 440 asistenţi sociali, 1.475 personal  cu diverse specializări 
(cadre didactice, cadre medicale, juriști, psihologi, personal administrativ),  8.516 voluntari.   
 2.  În cursul anului 2015, atât în Bucureşti, cât şi în diferite localităţi din cuprinsul eparhiilor, s-
a desfășurat activitate în cadrul a 766 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. Diagrama aşezămintelor social-filantropice arată 
astfel: 150 cantine sociale și brutării, 52 instituții ce oferă servicii medicale și farmacii, 97 centre de zi 
pentru copii, 16 centre de zi pentru vârstnici, 50 centre rezidențiale vârstnici, 25 centre comunitare, 
37 centre de tip familial, 40 grădinițe sociale și  afterschool, 14 locuințe protejate, 78 centre de 
informare, de consiliere și centre de resurse, 2 instituții de învățământ pentru adulți, 16 centre de 
urgență (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenței domestice, pentru victime ale 
traficului de persoane), 9 campusuri de tabără, 54 centre educaționale și alte 126 instituții cu specific 
diferit. 

3. În cuprinsul eparhiilor, se află în derulare un număr de 489 proiecte și programe sociale, din 
care: 35 cu finanţare externă, 41 cu finanţare publică, 326 finanţate din fonduri proprii şi 87 cu 
finanţare mixtă.  

4. Atât în cadrul aşezămintelor, cât şi prin intermediul programelor și proiectelor sociale, au 
primit asistenţă 88.536 de beneficiari, după cum urmează: a) 31.498 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) 3.707 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, 
consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA; c) 21.010 
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) 23.934 şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, 
victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturale; e) 8.387 alte 
categorii. 

5. În cadrul activităţii filantropice s-au acordat ajutoare financiare directe în valoare de 
11.605.048 LEI şi ajutoare materiale în valoare estimată de 22.912.063 LEI. 

6. Pentru susţinerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică şi pentru sprijinirea 
sinistraților, în anul 2015, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproximativ 122.807.914 LEI și 
1.231 EURO.  

7. Asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire 
socială este asigurată de un număr de 504 preoţi, dintre care: 19 în unități ale Ministerului Afacerilor 
Interne, 77  în unităţi militare, 25 în sistemul penitenciar şi 383 în spitale, aşezăminte de ocrotire 
socială, unități de învățământ etc. În toate unităţile menţionate mai sus, există în prezent un număr de 
443 biserici şi capele sfințite, altele 95 aflându-se în diferite stadii de construcţie şi amenajare. De 
asemenea, au fost deblocate și bugetate un număr de 14 posturi în sistemul penitenciar, care urmează 
să fie ocupate prin concurs la începutul anului 2016. 
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