
În ziua de 24 februarie 2016, în Sala de conferinţe a Centrului Naţional pentru 

formarea continuă „Dumitru Stăniloae” din Bucureşti, 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. 
În cuvântul de deschidere, Patriarhul României a accentuat necesitatea 

consolidării activităților multiple ale Bisericii, a cooperării dintre clerici şi mireni, a 

evidențiat importanța misiunii laicatului ortodox şi cultivarea statorniciei în credinţă într-o 

lume schimbătoare. 
Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au examinat şi aprobat Raportul general 

anual al Consiliului Na ţional Bisericesc şi rapoartele Comisiilor Adun ării asupra 

activit ăţii Bisericii Ortodoxe Române în anul 2015  în ceea ce privește 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 lăcașuri 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 2015, au fost evidenţiate 

manifestările legate de Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul 

comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din 

eparhii, organizate de Patriarhia Română şi eparhiile din ţară şi străinătate. În mod 

special a fost evidenţiată vizita la Patriarhia Română, a unei delegații de la 

Mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos, care a adus, spre închinare, racla cu 

moaștele sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, la 

sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (24-29 octombrie 

2015). 
2. A fost apreciată continuarea Proiectului Alege şcoala!, etapa a treia, 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. 
3. Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au apreciat opera social-filantropică 

desfăşurată de eparhiile Patriarhiei Române în anul 2015. În eparhiile Bisericii Ortodoxe 

Române funcţionează în prezent 766 de institu ţii şi servicii sociale , dintre care: 150 

cantine sociale  şi brut ării, 52 institu ţii medicale  şi farmacii, 97 centre de zi pentru 

copii, 54 centre educa ţionale, 16 centre de zi pentru vârstnici, 50 centre  

reziden ţiale pentru vârstnici, 25 centre comunitare, 37 cen tre de tip familial, 40 



grădini ţe sociale şi after-school, 14 locuin ţe protejate, 78 centre de informare, 

consiliere şi resurse, 2 institu ţii de înv ăţământ pentru adul ţi, 16 centre de 

urgen ţă (pentru persoane fără adăpost, victime ale violenţei domestice şi ale traficului 

de persoane), 9 campusuri de tab ără şi alte 126 de institu ţii sociale cu specific 

diferit.  
La nivelul eparhiilor Patriarhiei Române se află în derulare 489 de proiecte şi 

programe sociale , dintre care 326 finan ţate din fonduri proprii, 41 cu finan ţare 

public ă, 35 cu finan ţare extern ă şi 87 cu finan ţare mixt ă. 
În anul 2015 au beneficiat de asistenţă socială de specialitate 31.498 copii din 

așezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace şi 

fără posibilităţi de întreţinere sau cu părinţi aflaţi la muncă în 

străinătate, 3.707 persoane cu dizabilit ăţi (deficienţe de vorbire, vedere şi auz, 

consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA 

etc.), peste 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 cu grave probleme de sănătate, 23.934 şomeri, 

adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, 

deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturaleşi aproximativ 8 387  persoane din 

alte categorii sociale defavorizate. 
3. Anul trecut eparhiile Patriarhiei Române, prin birourile social-filantropice, au 

acordat ajutoare financiare directe  în valoare de 11.605.048 lei  şi ajutoare 

materiale în valoare estimată de 22.912.063 lei . 
În ansamblu, pentru susţinerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică şi 

pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2015, la nivelul Patriarhiei Române, s-au 
cheltuit  aproape 123 milioane lei . 

Situaţia statistică prezentată şi sumele cheltuite nu includ activitățile social-

filantropice şi educaţional-culturale desfăşurate permanent de parohiile şi mănăstirile 

Patriarhiei Române din ţară şi străinătate. 
Membrii mireni ai Adunării Naţionale Bisericeşti au exprimat îngrijorarea şi au 

dezaprobat atacurile nedrepte ale unor ONG-uri anticreștine împotriva Bisericii cu 

scopul de a o discredita şi de a submina valorile naționale si spirituale din spațiul 

românesc. În acest sens, a fost subliniată importan ța implic ării mai sus ținute a 

membrilor mireni în comunicarea mesajului Bisericii  în societate . 
La finalul şedinţei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit ierarhilor, 

preoţilor, credincioșilor mireni şi autorităților centrale şi locale, sponsorilor şi voluntarilor 

pentru implicarea lor în derularea multiplelor activităţi ale Bisericii, îndemnându-i să 



sporească lucrarea lor socială şi misionară, pentru a ajuta pe cei aflați în dificultate: 

bolnavi, bătrâni, orfani, săraci şi neajutorați. 
BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE  
- See more at: http://basilica.ro/adunarea-nationala-bisericeasca-a-evaluat-
activitatea-bisericii-ortodoxe-romane-din-anul-2015-si-a-aprobat-proiectele-
pentru-anul-2016-112029.html#sthash.bT8G6ljD.dpuf 


