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Notă editorială

V olumul „Rugăciune și solidaritate filantropică în vreme de 
pandemie. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2020” ilus-

trează, prin imagini și cuvinte, bogata și rodnica lucrare misionară, 
promotoare de valori culturale, sociale și demnitate, desfășurată de 
Biserică și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române, în anul 2020, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române drept „Anul omagial al pastoraţiei părinţilor și 
copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși”. 

Întreaga lume a traversat cu dificultăţi sociale majore anul 
2020, numit an pandemic, din cauza problemelor medicale survenite 
prin infectarea în masă a oamenilor de pe toate continentele cu noul 
 coronavirus. Desemnând anul 2020 ca An comemorativ al filantropi-
lor ortodocși, Biserica Ortodoxă Română și-a arătat în mod concret 
sprijinul faţă de problemele sociale care au marcat poporul român 
din punct de vedere social, dar și bisericesc. Biserica, prin programe-
le de ajutor desfășurate anul trecut a împlinit cuvântul evanghelic și 
a sprijinit comunităţile considerându-le familii extinse și totodată s-a 
alăturat autorităţilor statului pentru ca educaţia tinerilor să se desfă-
șoare în mediul online, iar familiile defavorizate să poată supravieţui 
în condiţii normale. În mod constant, pe lângă ajutorul concret al 
Sfintei Biserici, oamenii au fost întăriţi și prin cuvântul părintesc de 
mângâiere al Întâistătătorului ei, care a fost difuzat prin intermediul 
canalelor media ale Patriarhiei Române. Astfel, perioada mare de 
timp în care toate activităţile sociale au fost întrerupte sau transfe-
rate în mediul online a fost un timp fructificat de Biserică pentru a 
întări instituţia familiei și pentru a lumina credinţa ortodoxă în cuge-
tele credincioșilor ei. 
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Notă editorială

În paginile lucrării de faţă sunt reunite cuvântările reprezenta-
tive ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, acte patriarhale și de 
sfinţire, pastoralele sinodale și patriarhale, scrisorile irenice transmi-
se de Preafericirea Sa cu ocazia Sărbătorilor Învierii și Nașterii Dom-
nului, mesajele comunicate cu diverse ocazii unor personalităţi sau 
instituţii, ori rostite în cadrul unor evenimente importante prilejuite 
de sărbători sau întâlniri publice, condoleanţele transmise oficial, 
precum și prefeţele celor mai importante volume apărute la Editurile 
Patriarhiei Române.

Totodată, lucrarea ilustrează legăturile tradiţionale ale Bisericii 
Ortodoxe Române cu celelalte Biserici Ortodoxe Surori, precum și 
activităţile de promovare a relaţiilor de respect și cooperare inter-
creștină și interreligioasă. Mesajele adresate Întâistătătorilor Bise-
ricilor Ortodoxe și cuvântările din cadrul unor simpozioane sau con-
ferinţe internaţionale ne arată tuturor grija Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel pentru comuniune și cooperare, dar și responsabili-
tatea eclesială a clerului și conștiinţa misionară a mirenilor, cu scopul 
intensificării prezenţei active a Bisericii în societate.

Publicarea acestui volum reprezintă rodul unei bune cooperări 
intersectoriale existente între Editurile Patriarhiei Române, Cabinetul 
Patriarhal, Cancelaria Sfântului Sinod, Ziarul Lumina, Agenţia de știri 
BASILICA, Tipografia Cărţilor Bisericești și Sectorul Cultural al Arhie-
piscopiei Bucureștilor. Constituind un valoros instrument de lucru și 
un reper pentru ostenitorii din mass-media bisericească și laică, volu-
mul de faţă este util nu numai pentru teologi, ci și pentru toţi cei in-
teresaţi să cunoască viaţa și activitatea Bisericii Ortodoxe Române.

Prezenta lucrare „Rugăciune și solidaritate filantropică în vreme 
de pandemie. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2020” a apărut 
prin grija Preacuviosului Arhimandrit Paisie Teodorescu, vicar patri-
arhal, a Preacucernicului Preot Ion Dragomir, consilier patriarhal la 
Cabinetul Patriarhal, precum și a Preacucernicului Preot Sorin-Vasile 
 Tancău, secretar general al Editurilor Patriarhiei Române.

Editura BASILICA
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Rugăciune şi solidaritate filantropică  
în vreme de pandemie*

A nul 2020 a fost proclamat de Sfântul Sinod al  Bisericii 
Ortodoxe Române „Anul omagial al pastoraţiei pă rin-

ţilor şi copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor orto-
docşi români”. Prin urmare, activităţile mai importante ale 
 Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2020 s-au înscris în prevederile 

Moment din timpul Slujbei de Tedeum oficiate în deschiderea lucrărilor  
Adunării eparhiale a Arhie pis co piei Bucu reș ti lor,  

Catedrala Patriarhală, 6 februarie 2021  

* Raport general privind activităţile desfășurate în Arhiepiscopia Bucu reștilor 
în anul 2020, citit în cadrul ședinţei anuale a Adunării eparhiale a Arhi episcopiei 
Bucureștilor, Palatul Patriarhiei, 6 februarie 2021.
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programului-cadru transmis de Cancelaria Sfântului Sinod tuturor 
eparhiilor Patriarhiei Române, așa cum reiese din rapoartele de 
activitate ale sectoarelor Centrului eparhial.

Cu toate acestea, ca urmare a restricţiilor impuse de autori-
tăţi în contextul pandemiei, activitatea a fost îngreunată compa-
rativ cu cea din anii anteriori.

Toate parohiile, mănăstirile și schiturile  Arhiepiscopiei Bucureș-
tilor au pus în aplicare recomandările Patriarhiei Române în vede-
rea respectării măsurilor sanitare. Slujbele liturgice s-au desfă-
șurat afară (în pridvor sau la Altarele de vară), pentru evitarea 
aglo me ra ţiei, respectându-se limitele distanţării fizice și au fost 
puse la dispoziţia credincioșilor so lu ţii dezinfectante la intrarea în 
biserici, la pan gare, la lumânărare și la grupurile sanitare. Icoanele 
și raclele au fost curăţate perma nent și bise ricile au fost aerisite 
frecvent. Au fost montate afișe informative pentru protejarea 
sănătăţii. Pentru participanţii la slujbele săvârșite în  interiorul 
bisericii, masca de protecţie a fost obligatorie. Anafura, litia și 
paștile au fost preambalate igienic și distribuite credincioșilor în 
pungi de hârtie sau de plastic.

Au fost organizate ședinţe de lucru cu preacucernicii părinţi 
protopopi privind desfășu rarea activităţilor liturgice de la parohii, 
cu respectarea măsurilor sanitare impuse. În ziua de duminică, 
5 aprilie 2020, s-a desfășurat în București un pelerinaj special cu 
moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul București-
lor, rostindu-se rugăciuni pentru  încetarea epidemiei.

I.  ACTIVITATEA ADMINISTRATIV-PASTORALĂ  
ȘI ECONOMIC-PATRIMONIALĂ

În cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în anul 2020 au funcţi-
onat: 13 protopopiate (protoierii), 713 parohii (331 urbane şi 382 
rurale) şi 42 de filii. La acestea se adaugă 42 de unităţi mona-
hale (35 de mănăstiri şi 7 schituri) și 532 de cimitire parohiale şi 
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mănăstireşti, precum și un cimitir eparhial. În Arhiepiscopia Bucu-
reștilor își desfășoară activitatea un număr de 1632 de clerici din-
tre care 1.487 de clerici de mir și 145 clerici de mănăstire. Dintre 
cei 1.487 de clerici de mir, 1.264 sunt încadraţi pe post (1.129 de cle-
rici – la parohii, 23 de clerici – la Centrul eparhial și 112 preoţi asi-
gură asistenţa religioasă și socială în instituţii de stat), 43 sunt 
angajaţi parţial, iar 180 de clerici sunt pensionari. Cei 1.487 de cle-
rici de mir deservesc un număr de aproximativ 3 milioane de creş-
tini ortodocşi estimaţi la nivelul municipiului Bucureşti și al judeţe-
lor Ilfov și Prahova1. În anul 2020, 10 clerici au fost primiţi din alte 
eparhii, 3 clerici s-au transferat în alte eparhii, 27 de preoţi au fost 
pensionaţi, iar 13 preoţi au decedat. În anul 2020 au fost hirotoniţi  

1 Conform datelor INS, municipiul București are 2.139.439 locuitori, 
judeţul Ilfov: 444.021 locuitori și judeţul Prahova: 789.935 locuitori. Toate cele 
trei unităţi teritoriale au un total de: 3.373.395 locuitori. La acest număr a fost 
aplicat procentul de 87% ortodocși declaraţi la ultimul recensământ (2011), 
rezultând un număr de: 2.934.853 creștini ortodocși.

Moment din timpul lucrărilor Adunării Eparhiale a Arhie pis co piei Bucu reș ti lor, 
Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, 6 februarie 2021
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20 de preoţi şi 9 diaconi. Aceștia au fost numiţi în posturile vacante 
prin concurs.

În anul 2020 au fost oficiate 17.870 botezuri, 2.884 cununii şi 
20.809 înmormântări.

În ceea ce privește personalul monahal, numărul total de vie-
ţuitori în mănăstiri este de 671, din care 232 de călugări și fraţi 
și 439 de monahii și surori. Au fost închinoviaţi 7 vieţuitori, au 
fost săvârșite 6 tunderi în monahism și o tundere în treapta de 
rasofor. Au fost hirotoniţi 2 ieromonahi și 4 ierodiaconi.

În anul 2020 au fost târnosite 6 biserici, a fost sfinţită cu 
agheasmă o biserică şi s-au oficiat: slujbe de binecuvântare a 
lucrărilor efectuate la 2 biserici parohiale, sfinţirea unei cata-
petesme, sfinţirea unei capele mortuare şi a unui osuar, sfin-
ţirea unui centru cultural, sfinţirea a două clopotniţe, precum 
şi slujbe de binecuvântare pentru o sală praznicală şi o casă 
parohială.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel prezidând lucrările Adunării Eparhiale  
a Arhie pis co piei Bucu reș ti lor, Aula Magna „Teoctist Patriarhul”  

a Palatului Patriarhiei, 6 februarie 2021
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La acestea se adaugă continuarea lucrărilor de construire a 
70 de biserici şi capele, precum și a lucrărilor de consolidare şi 
restaurare desfăşurate la 120 de biserici şi capele.

De asemenea, la data de 31 decembrie 2020, în cuprinsul Arhi-
episcopiei Bucureștilor se înregistra un total de 245 de unităţi de 
cult cu lucrări de pictură din nou (în diferite tehnici: frescă, al 
secco, mozaic), lucrări de restaurare a picturii sau pictură/restau-
rare catapeteasmă și mobilier bisericesc, execuţie catapeteasmă 
şi mobilier bisericesc. Aceste lucrări se află în diferite faze de exe-
cuţie (proiectare, licitaţie, execuţie și recepţie parţială).

Au fost recepţionate, parţial sau definitiv, 31 de lucrări, din-
tre care 25 au fost recepţii definitive la lucrări încheiate în cursul 
anului 2020.

Totalul cheltuielilor privind construirea, restaurarea, consoli-
darea sau pictarea locaşurilor de cult a fost de aproximativ 68 de 
milioane lei.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel prezentând Raportul-sinteză  
în cadrul lucrărilor Adunării Eparhiale a Arhie pis co piei Bucu reș ti lor,  

Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, 6 februarie 2021
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Activităţile administrative și misionare au fost intensificate 
prin înfiinţarea de posturi noi clericale și neclericale, oficiul de 
paroh a fost încredinţat unor clerici care s-au remarcat prin acti-
vitatea lor pastoral-misionară și socială. Au fost propuse și apro-
bate soluţii concrete de combatere a navetismului clericilor, au 
fost acordate ranguri, ordine, diplome și distincţii bisericești cleri-
cilor din Arhiepiscopia Bucureștilor care aveau o activitate bogată 
la parohie.

Din punct de vedere economic, Fabrica de lumânări Făclia 
Sfinţilor Români și Serviciul Colportaj ale Arhiepiscopiei Bucureș-
tilor au oferit suportul financiar major pentru activităţile multiple 
ale Centrului eparhial, acestea fiind principalele surse de venituri 
constante în anul 2020.

Investiţia principală a Sectorului Economic Financiar în anul 
2020 (Fabrica de lumânări) a fost construirea unei hale noi pentru 
depozitarea parafinei, a lumânărilor și a candelelor (costul total 
4.517.500,00 lei).

O altă parte a veniturilor Sectorului Economic Financiar au 
fost direcţionate astfel: pentru achiziţionarea de echipamente 
medicale (măști sanitare, pulsoximetre, ventilatoare) și tablete 
necesare elevilor din mediile defavorizate (284.642,39 lei), pen-
tru sprijinirea Administraţiei Patriarhale în achiziţionarea unui imo-
bil necesar comunităţii româneşti din Valea Timocului – Serbia 
de Răsărit (150.000,00 lei), pentru sprijinirea proiectului legat 
de edificarea Centrului Social pentru persoanele cu deficienţe 
de auz din Bucureşti (173.288,99 lei), pentru susţinerea Radio 
TRINITAS (870.000,00 lei) și TRINITAS TV (1.896.190,00 lei) ale 
Patriarhiei Române și pentru construirea Catedralei Naţionale 
(2.208.236,00 lei).

Cooperativa agricolă Via Domnului a raportat pentru anul 
2020 o scădere a distribuţiei de vin, ca urmare a pandemiei de 
noul coronavirus, astfel încât începând cu data de 16 martie 
2020, moment în care a fost declarată Starea de urgenţă la nivel 
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naţional, timp de 3 luni, nu au mai fost solicitări de vin din partea 
subunităţilor Arhiepiscopiei Bucureștilor și nici din alte eparhii.

Totuși, în pofida pandemiei, Cooperativa agricolă Via Dom-
nului a Arhiepiscopiei Bucureștilor a obţinut, în anul 2020, două 
medalii de aur la un concurs internaţional (INTERNATIONAL 
WINE CONTEST BUCHAREST – IWCB, Ediţia 2020), cu soiurile de 
vin Cabernet Sauvignon și Merlot.

II.  ACTIVITATEA CULTURAL-MISIONARĂ  
ȘI EDUCAȚIONALĂ

În anul 2020, Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munte-
niei și Dobrogei a obţinut o dublă acreditare, atât pentru dome-
niul Teologie, cât și pentru domeniul Istorie și studii culturale, pen-
tru amândouă domeniile fiind clasificată în categoria B (edituri cu 
un impact semnificativ în domeniu, cu vizibilitate considerabilă pe 
plan naţional și cu potenţial de dezvoltare la nivel internaţional).

De asemenea, în urma încheierii competiţiei de evaluare și cla-
sificare a editurilor și revistelor știinţifice în vederea recunoașterii și 
clasificării de către Consiliul Naţional al Cercetării Știinţifice (CNCS),  
desfășurate în intervalul 17 septembrie – 30 decembrie 2020, revista  
Glasul Bisericii a fost încadrată în categoria B, unde sunt clasificate 
reviste cu o vizibilitate considerabilă mai ales pe plan naţional.

Au fost publicate lucrări cu referire principală la tema-
tica „Anului omagial al pastoraţiei părinţilor și copiilor” și „Anu-
lui comemorativ al filantropilor ortodocși români”, dar și lucrări 
de îndrumare pastorală, monografii, pliante și broșuri, precum 
și Calendarul creștin-ortodox pentru anul 2021.

În ceea ce privește învăţământul teologic, la încheierea 
anului universitar 2019 – 2020 erau înscriși la toate specializările 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universi-
tăţii din București 799 de studenţi. La aceștia se adaugă 470 de  
masteranzi şi doctoranzi. Pentru anul școlar 2019 – 2020, 
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mijlocul membrilor  
Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, Sala „Europa Christiana”  

a Palatului Patriarhei, 6 februarie 2021
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la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul din 
 București au fost înscriși 169 de elevi. În cadrul aceleiași instituţii 
funcţionează Școala Postliceală Sanitară Sfântul Ierarh  Nectarie 
de la Eghina, pentru anul școlar în curs fiind înscriși 275 de elevi şi 
eleve. De asemenea, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfânta 
Filofteia – Mănăstirea Pasărea au fost înscrise 88 de eleve. În 
învăţământul religios din școlile de stat de pe cuprinsul Arhiepi-
scopiei Bucureștilor activează 781 de profesori de religie, care 
desfășoară o activitate didactică și spirituală foarte necesară și 
benefică în rândul tinerilor.

 
III. ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ

Întrucât anul 2020 a fost marcat de pandemia de Covid-19, 
aproape toate activităţile social-filantropice au avut ca prioritate 
sprijinirea persoanelor afectate de pandemie. Principalele activi-
tăţi social-filantropice au fost:

•	 Parteneriat cu autorităţile pentru ajutorarea persoanelor 
aflate în dificultate în timpul carantinei generalizate, în baza căruia au 
fost oferite aproximativ 3.000 de porţii de mâncare, dar și pachete 
cu alimente de bază – cu susţinerea Protoieriilor din București;

•	 Sprijinirea spitalelor Covid-19 cu aparatură medicală, dar și 
a medicilor de familie din zone defavorizate, cu măști de protec-
ţie și pulsoximetre;

•	 Sprijinirea copiilor din comunităţile defavorizate, cu rechi  -
zite școlare, cu tablete și dispozitive electronice pentru a putea par-
ticipa la cursuri în condiţiile școlii online, în colaborare cu  Sectorul 
Învăţământ și activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei. De exemplu, 
în anul 2020, cu sprijinul financiar al parohiilor din eparhie, 9.290 
de elevi din familiile sărace sau defavorizate au fost ajutaţi cu 
rechizite şi uniforme şcolare, manuale, articole de îmbrăcăminte 
şi încălţăminte, necesare începerii anului școlar, în cuantum 
de 832.096 lei;
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•	 Au fost consolidate parteneriatele existente și au fost 
identificaţi noi parteneri sociali în vederea susţinerii iniţiativelor 
sociale ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Totodată, în anul 2020 au fost continuate programe și pro-
iecte sociale pentru categorii defavorizate, spre exemplu: Con-
struirea unui nou Centru de zi pentru copii cu deficienţe de auz în 
București, extinderea Centrului de zi pentru copii din orașul 
Urlaţi, construirea a două case de tip familial la Mănăstirea Turnu, 
 Prahova, continuarea proiectului Banca de alimente din Protoie-
ria Sector VI Capitală ș.a.

Valoarea totală a ajutoarelor materiale şi financiare acordate 
în anul 2020 a fost de aproximativ 10 milioane lei (9.945.926,49 lei).

În încheiere, mulţumim tuturor persoanelor particulare, 
comunităţilor și instituţiilor locale și centrale care au ajutat 
 Arhiepiscopia Bucureștilor în multiplele sale activităţi pastorale, 
edilitare și social-filantropice în anul 2020. Totodată, ne rugăm 
Preasfintei Treimi să le dăruiască tuturor sănătate și fericire, pace 
și bucurie, precum și mult ajutor în toată fapta cea bună.

† Daniel 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


