
1 
 

 

 

 

 

 

 

Organizaţii cu profil religios 

angajate în economia socială în România 

2012 

-  Raport preliminar   - 
 

 

 

 

 

Autori: 

Iuliana Conovici, Adrian Secal 

 

Colaboratori: 

Ancuţa Vameşu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „PROMETEUS – Promovarea economiei 

sociale în România prin cercetare, educaţie şi formare profesională la standarde europene” 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în 

Parteneriat cu Institutul de Cercetarea Calităţii Vieţii, Universitatea Bucureşti – Facultatea de 

Sociologie, European Research Institute on Cooperatives and Social Enterprises, Italia 

(EURICSES) şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistică. 

 

  



2 
 

Contents 

I. Introducere ................................................................................................................................... 3 

I.1 Cadru conceptual şi precizări metodologice ......................................................................... 3 

A. Probleme metodologice ....................................................................................................... 4 

II. Rolul credinţei şi valorilor religioase în apariţia şi dezvoltarea economiei sociale. Cadru 

istoric, doctrinar şi legal. ................................................................................................................. 8 

II.1. Relaţiile stat-Biserică în spaţiul românesc modern .......................................................... 10 

II.2. Regimul general al cultelor după 1989 ............................................................................. 21 

II.2.a. Relaţiile dintre Biserică şi Stat .................................................................................... 21 

II.2.b Reglementări specifice privind patrimoniul şi finanţarea şi cultelor şi a ONG-urilor cu 

profil religios şi regimul fiscal al acestora. ............................................................................ 24 

II.3 Concepţia socială a Bisericii ............................................................................................. 29 

III. Comportamentul religios în România şi implicaţiile sale pentru economia socială: evoluţii 

generale. ........................................................................................................................................ 36 

III.1 Afilierea religioasă a populaţiei României: date comparative ......................................... 36 

III.2. Comportamentul religios al populaţiei –evoluţii. ............................................................ 38 

IV. Rolul principalelor organizaţii cu profil religios din România în economia socială .............. 39 

IV.1. Evoluţia organizaţiilor cu profil religios – date generale ................................................ 39 

IV.2 Aspecte economice .......................................................................................................... 41 

IV.3 Rolul cultelor şi ONG religioase în furnizarea de servicii sociale şi caritabile. .............. 43 

IV.3.a Angajarea cultelor în asistenţa socială: evoluţie, servicii, modalităţi de organizare .. 45 

V.Concluzii preliminare ................................................................................................................ 56 

Bibliografie ................................................................................................................................... 58 

 

  



3 
 

I.Introducere 

 

Cercetarea de faţă face parte dintr-un ansamblu mai larg de investigaţii sociale întreprinse în 

cadrul proiectului „PROMETEUS – Promovarea economiei sociale în România prin cercetare, 

educaţie şi formare profesională la standarde europene”, care are drept obiective cunoaşterea 

situaţiei sectorului economiei sociale din România şi promovarea acestuia ca sector semnificativ 

în viaţa şi dezvoltarea societăţii româneşti.  

Alături de cooperative, casele de ajutor reciproc, societăţile mutuale, alte întreprinderi 

sociale etc., organizaţiile cu profil religios sunt o parte activă a acestui sector de activitate, 

desfăşurând o gamă largă de activităţi care se încadrează în tema generală a proiectului. 

 

I.1 Cadru conceptual şiprecizărimetodologice 

Potrivit definiţiei folosite în cadrul acestui proiect, organizaţiile active în economia 

socială sunt entităţi private autonome care se caracterizează prin: misiunea socială explicită, 

căreia obiectivele de natură pur economică îi sunt subordonate; nedistribuirea totală sau parţială 

a profiturilor sau excedentelor; şi caracterul lor democratic (la nivel de conducere, management 

şi de (re)definire a nevoilor sociale cărora le răspunde)
1
. 

Organizaţiile cu profil religios (faith-based) sunt considerate a fi entităţi întemeiate pe 

credinţe religioase comune, îndeosebi creştine, şi ale căror activităţi în domeniul social, 

educaţional etc. sunt articulate în mod direct sau indirect ca forme de manifestare a respectivelor 

credinţe. În cadrul acestui studiu, organizaţiile cu profil religios care respectă într-o măsură mai 

mică sau mai mare criteriile fundamentale ale economiei sociale sunt împărţite în două mari 

categorii: 

1. culte religioase şi unităţi de cult şi 

2. organizaţii autonome cu profil religios care funcţionează potrivit regimului legal 

general al asociaţiilor şi fundaţiilor (ONG-uri).  

 

Sunt considerate culte religioase toate comunităţile de credinţă religioasă, atât cele 

încadrate, drept culte recunoscute sau asociaţii religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind 

libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cât şi grupările religioase care se autodefinesc 

ca atare, de exemplu cele înregistrate legal ca asociaţii sau fundaţii potrivit Ordonanţei nr. 

26/2000 privind regimul asociaţiilor şi fundaţiilor.  

Organizaţiile autonome cu profil religios (ONG-uri) sunt în principal asociaţii şi fundaţii, 

organizate potrivit aceleiaşi Ordonanţe nr. 26/2000, care se autodefinesc ca asociaţii cu profil 

religios, fie prin denumire, fie prin autoîncadrarea ca asociaţii cu profil religios potrivit 

nomenclatorului CAEN. Aceste asociaţii şi fundaţii, aparţinând sectorului non-profit,  active în 

domeniile social, medical, educaţional etc., având sau nu activitate economică, presupun 

existenţa legală a unor mecanisme instituţionale care  asigură funcţionarea lor democratic.  

Asociaţiile sau fundaţiile cu profil religios pot fi înfiinţate, administrate şi/sau 

supravegheate de către cultele religioase sau pot funcţiona autonom şi pot fi afiliate sau nu la un 

cult religios sau organizaţie ecumenică. În funcţie de gradul afilierii acestor asociaţii şi fundaţii 

la unul sau mai multe culte religioase (în cazul asociaţiilor ecumenice), în luarea deciziei pot 

                                                           
1
Atlasul economiei sociale – România 2011, Versiune Preliminară, FDSC, 2011. 
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interveni într-o măsură mai mică, formală sau informală autorităţi din afara asociaţiei şi/sau care 

nu sunt supuse controlului democratic al membrilor acesteia.  

Aceste lucruri urmează a fi investigate mai în profunzime cu ajutorul cercetării pe teren. 

Putem estima că modul de raportare al fiecărei asemenea organizaţii la cultul (sau cultele) a cărui 

(cărei) doctrină o împărtăşeşte diferă în funcţie de opţiunile fondatorilor şi membrilor, precum şi 

de modul de organizare internă al cultului sau cultelor respective. 

În ceea ce priveşte cultele religioase şi unităţile de cult, regimul juridic românesc 

recunoaşte cultelor şi asociaţiilor religioase înregistrate potrivit Legii 489/2006 privind libertatea 

religioasă şi regimul general al cultelor dreptul de a se organiza potrivit statutelor proprii
2
. 

Regimul juridic românesc favorizează o organizare unitară şi centralizată a cultelor religioase, de 

natură să faciliteze organizarea relaţiilor acestora cu Statul român. Totodată, potrivit legislaţiei 

româneşti, cultele religioase sunt definite ca entităţi de utilitate publică, ceea ce le facilitează 

accesul la o serie de resurse publice (finantari din bugetele publice prin transferuri, concesionări  

etc) şi le plasează în acelaşi timp în sfera societăţii civile.  

Cercetarea de faţă va urmări aşadar evoluţia a două mari categorii de organizaţii cu profil 

religios (faith-based): cultele religioase (unităţi administrative ale cultelor religioase) şi 

organizaţiile neguvernamentale cu profil principal sau secundar religios. În ceea ce priveşte 

cultele religioase, datorită constrângerilor de timp şi bugetare ale activităţilor proiectului, 

estimăm că vor putea fi studiate mai aprofundat entităţi organizate în cadrul primelor cinci culte 

religioase din România, ca pondere statistică, potrivit ultimului recensământ: Biserica Ortodoxă 

Română, Biserica Romano-Catolică, Biserica Reformată (Calvină) din România, Cultul Creştin 

Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Biserica Română Unită cu Roma - Greco-

Catolică. 

Cercetarea de faţă tratează numai aspectele legate de implicarea acestora în structurarea 

economiei sociale şi măsura în care acestea pot fi considerate, direct sau indirect, actori ai 

economiei sociale. 

 

A. Probleme metodologice 

 

Studierea organizaţiilor cu profil religios ca parte a peisajul de economie socială din 

România ridică o serie de probleme metodologice. 

 

Democraţia internă 

 

Prima problemă care se ridică este cea a compatibilităţii organizaţiilor cu profil religios 

cu criteriile prestabilite de definire a organizaţiilor de economie socială. Fiind comunităţi bazate 

pe convingeri religioase şi valori comune, organizaţiile cu profil religios active în diferitele 

domenii ale economiei sociale respectă, în principiu, primele două criterii de definire a 

organizaţiilor din economia socială, anume misiunea socială explicită şi nedistribuirea parţială 

sau totală a profiturilor sau excedentelor.  

Gradul de democraţie internă al fiecărei instituţii religioase diferă însă foarte mult de la 

un caz la altul. Majoritatea cultelor din România desfăşoară direct – prin intermediul unor unităţi 

                                                           
2

 Art. 5. (4) din Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (online la: 

http://www.culte.ro/DocumenteHtml.aspx?id=1661, acesat: august 2012). Potrivit Legii 489/2006, în România au 

statutul de culte recunoscute optsprezece organizaţii religioase, iar alte optsprezece au fost înregistrate conform 

Legii 489/2006 ca asociaţii religioase. 
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de cult – sau indirect – prin intermediul unor asociaţii ataşate/afiliate acestora într-un mod mai 

mult sau mai puţin explicit şi/sau constrângător – activităţi din sfera economiei sociale. 

Această problemă se ridică în primul rând la nivelul cultelor religioase, care se 

organizează potrivit propriilor credinţe, tradiţii şi reguli interne, care pot include sau nu elemente 

democratice.  Cu toate că în structura majorităţii cultelor funcţionează unele instituţii cu caracter 

democratic, organizarea de ansamblu a cultelor nu urmează în mod necesar şi prioritar criteriul 

organizării democratice implicit în definiţia economiei sociale. Cultele pot fi însă considerate 

actori importanţi ai economiei sociale, fie direct, prin activităţile de economie socială desfăşurate 

la nivelul unităţilor de cult, fie indirect, prin articularea credinţelor, principiilor şi valorilor care 

stau la baza unui număr mare de iniţiative private din sfera economiei sociale. 

 

Funcţiile multiple 

 

Organizaţiile cu profil religios (culte sau ONG-uri) acţionează în toate sferele economiei 

sociale: servicii sociale şi medicale, activităţi educative şi culturale, activităţi economice cu 

finalitate socială. Cultele recunoscute au propriile case de ajutor, pot participa la cooperative, 

unităţile de cult se pot înregistra ca furnizoare de servicii sociale, pot crea instituţii de învăţământ 

privat etc. Cercetarea de faţă îşi propune prin urmare să funcţioneze ca un punct de reper pentru 

potenţiale cercetări viitoare de mai mare amploare. 

 

Probleme de identificare şi codare 

 

Dificultatea principală a cercetării constă până acum în identificarea tuturor organizaţiilor 

cu profil religios care funcţionează în România şi diferenţierea între entităţile care funcţionează 

ca unităţi de cult sau din cadrul structurilor administrative ale cultelor religioase şi cele care 

funcţionează autonom sau independent de acestea, în bazele de date disponibile. Astfel, în baza 

de date REGIS a Institutulului Naţional de Statistică s-a făcut mai întâi automat, pe baza codului 

CAEN 9491 (activităţi ale organizaţiilor religioase), iar apoi, datorită faptului că un mare număr 

de organizaţii aleseseră încadrarea la codul CAEN corespunzător „altor activităţi asociative”,  s-a 

operat o reorganizare şi redistribuire pe categorii a organizaţiilor pe bază de cuvinte cheie din 

denumirile organizaţiilor respective şi în funcţie de statutul lor juridic (unităţi asociative cu/fără 

personalitate juridică). Datorită numărului foarte mare al organizaţiilor inventariate, este 

deocamdată dificil de stabilit dacă lista finală la care s-a ajuns este exhaustivă. 

 

Diferenţierea între unităţile de cult şi celelalte organizaţii cu profil religios strict pe baza 

denumirii şi a codurilor CAEN este şi ea dificil de realizat. Pe de o parte, dacă Bisericile 

tradiţionale folosesc termeni specializaţi pentru desemnarea unor unităţi de cult şi a nivelurilor 

instituţionale intermediare, pentru Bisericile neo-protestante şi cultele necreştine terminologia 

este mai puţin definită şi include termeni generici precum „federaţie”, „uniune” şcl. Pe de altă 

parte, unele congregaţii religioase catolice, care au o organizare specifică şi sunt încadrate în 

structura instituţională a Bisericii Catolice sunt înregistrate şi funcţionează legal potrivit 

regimului general al asociaţiilor şi fundaţiilor şi acţionează din punct de vedere juridic ca atare. 

Pentru o delimitare riguroasă a celor două categorii, informaţiile din bazele de date existente ar 

trebui verificate individual. 
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Probleme de analiză a datelor 

 

Din datele de care dispunem până în prezent, deşi unităţile de cult dispun de un cod de 

înregistrare fiscală, unităţile de cult de nivel inferior (parohii, mănăstiri etc.) nu sunt obligate să 

depună un bilanţ contabil la sfârşitul fiecărui an, având obligaţia să ţină contabilitatea doar în 

partidă simplă, cele care depun bilanţ fiind cele care desfăşoară şi activităţi economice
3
.  

De aceea, în bazele de date ale Institutului Naţional de Statistică şi ale Ministerului 

Finanţelor Publice, date de bilanţ apar doar la un număr mic de unităţi de cult din total, multe din 

acestea de nivel superior. În schimb, multe din activităţile de economie socială se desfăşoară la 

nivelul parohiilor sau comunităţilor bisericeşti locale, păstrând un anumit grad de informalitate. 

În plus, dacă unele culte (este cazul Bisericii Ortodoxe Române, mai ales în ultimii ani) fac 

periodic publice rapoarte de activitate în care enumeră diferitele categorii de activităţi în 

domeniul social şi şi ponderea economică a acestora, pentru majoritatea cultelor nu dispunem 

deocamdată de date centralizate. În plus, pentru activitatea organizaţiilor cu profil religios care 

funcţionează în mod autonom faţă de cultele religioase nu avem o evidenţă clară.  Prin urmare, 

nu este posibilă stabilirea ponderii economice totale a activităţilor de economie socială ale 

cultelor religioase, şi stabilirea acestei ponderi este dificilă şi în cazul organizaţiilor cu profil 

religios, dintre care unele ridică şi probleme de identificare. 

 

Tipuri de date folosite 

 

În prima etapă a acestei cercetări, au fost utilizate mai multe categorii de date. Principala 

bază de date utilizată este cea furnizată de Institutul Naţional de Statistică care provine din baza 

de date REGIS a întreprinderilor din România şi include date din bilanţurile financiar-contabile 

anuale depuse de entităţile respective la autorităţile competente din subordinea Ministerului 

Finanţelor Publice. Identificarea organizaţiilor relevante pentru această cercetare s-a făcut de 

către specialişti din cadrul INS, în colaborare cu echipa FDSC, într-o primă etapă, pe baza 

tipologiei existente la nivelul INS, apoi printr-o codare manuală suplimentară pe bază de de 

cuvinte cheie. Dintre unităţile aparţinând cultelor religioase au fost reţinute, pentru fazele 

ulterioare ale cercetării, doar cele care au depus bilanţ contabil. Acestora li se adaugă 

organizaţiile cu profil religios, altele decât cele de cult, identificate prin acelaşi procedeu. Anii 

pentru care dispunem de date de bilanţ pentru organizaţiile respective (numărul variază de la un 

an la altul) sunt 2000, 2005, 2007, 2008, 2009 şi 2010.  Într-o primă fază, nu s-a putut realiza o 

distincţie clară între culte şi celelalte organizaţii cu profil religios. O separare pe bază de cuvinte 

cheie a dat rezultate incomplete, rezultatele urmând a fi completate şi rafinate într-o fază 

ulterioară a cercetării, după o documentare mai aprofundată, inclusiv pe baza datelor colectate 

prin intermediul anchetei pe teren. 

O a doua bază de date utilizată în cadrul acestei cercetări este registrul furnizorilor de 

servicii sociale disponibilă pe siteul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, codat 

automat în funcţie de natura organizaţiei şi recodat manual, pe bază de cuvinte cheie pentru 

identificarea organizaţiilor cu profil religios angajate în economia socială. Astfel, baza de date 

actualizată împarte furnizorii de servicii sociale în nouă categorii, între care una cuprinde doar 

                                                           
3
Potrivit Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru 

persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 846, din 10/12/2007 (online la: 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/agentieconomici/OMEF1969.pdf, accesat: octombrie 

2012) 
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unităţile de cult, însă o examinare a bazei de date indică faptul că unele unităţi de cult furnizoare 

de servicii sociale sunt înregistrate şi în alte categorii decât cea consacrată lor.  

 

Obiectivele cercetării 

 

Cercetarea de faţă îşi propune ca obiectiv principal să urmărească evoluţia rolului social 

şi economic al organizaţiilor cu caracter religios (culte şi alte organizaţii cu profil social). 

Un al doilea obiectiv al cercetării este formularea unei prime evaluări a ponderii şi 

impactului acestora în dezvoltarea economiei sociale din România.  

În sfârşit, această cercetare îşi propune colectarea, sistematizarea şi organizarea 

informaţiilor necesare pentru integrarea tuturor acestor date în peisajul de ansamblu al economiei 

sociale din România. 
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II. Rolul credinţei şi valorilor religioase în apariţia şi dezvoltarea economiei 

sociale. Cadru istoric, doctrinar şi legal. 
 

Un rol important în promovarea şi dezvoltarea unor valori comunitare necesare pentru 

dezvoltarea sectorului economiei sociale îl au credinţele religioase. Marile religii ale lumii 

propovăduiesc, ca parte a fondului lor doctrinar, valori precum respectul faţă de fiinţa umană şi 

solidaritatea la nivelul comunităţii, şi le pretind adepţilor lor, într-o formă sau alta, ajutorarea 

celor în nevoi şi o participare la construirea binelui comun. Forme de ajutorare a săracilor, 

bolnavilor şi persoanelor şi familiilor aflate în dificultate foarte diverse dezvoltate în întreaga 

lume au fost la origine inspirate de credinţe şi valori religioase.  

 În mai strânsă legătură cu articularea şi dezvoltarea pe continentul european a unei reţele 

de sprijinire a nevoiaşilor şi, ulterior, cu dezvoltarea sistemului de educaţie a statului modern s-a 

aflat credinţa creştină, având ca valoare centrală caritatea sau filantropia. Diferitele tradiţii 

creştine au dezvoltat, uneori pe temelia unor instituţii preexistente, alteori de la zero o tradiţie a 

îngrijirii bolnavilor, a ajutorării organizate a săracilor şi nevoiaşilor şi şi-au dezvoltat propriile 

tradiţii în materie de educaţie a tinerilor şi adulţilor
4
. Comunităţile creştine au edificat o amplă 

reţea de orfelinate, aşezăminte pentru bătrânii săraci, case de oaspeţi pentru primirea săracilor 

străini şi a pelerinilor, etc. Caritatea sau filantropia au devenit una din valorile centrale ale 

Imperiului roman creştin, tradiţie reprodusă şi dezvoltată atât de continuatorul răsăritean al 

acestuia, Imperiul Bizantin, cât şi de comunităţile creştine occidentale, care şi-au articulat 

propriile tradiţii caritabile.  

 Un rol special în economia filantropiei (carităţii) creştine îl ocupă mănăstirile. Mănăstirile 

de tip cenobitic (cu viaţă în comun) apărute în Orient şi răspândite apoi în întreg spaţiul creştin 

au fost atât comunităţi de rugăciune cât şi de muncă în comun, potrivit unor reguli comune, 

îmbinarea rugăciunii cu munca rămânând un principiu de bază al vieţii monahale până în 

prezent. Satisfacerea nevoilor membrilor, administrarea bunurilor mănăstireşti, 

coresponsabilitatea cu privire la soarta comunităţii presupuneau o bună organizare a muncii în 

comun, iar asigurarea bunei funcţionări a aşezămintelor sociale ataşate mănăstirilor se făcea şi ea 

în cea mai mare parte cu ajutorul muncii călugărilor şi a novicilor
5
. Pentru susţinerea financiară a 

mănăstirilor, acestea au adoptat frecvent soluţia specializării pe unul sau mai multe categorii de 

produse, în funcţie de necesităţile locului
6
 şi de specificul fiecărei mănăstiri sau ordin monahal.  

Activităţile economice ale mănăstirilor sunt menite să asigure finanţarea atât a bunei 

funcţionări a comunităţii cât şi a activităţilor caritabile sau educative ale acestora, mănăstirile 

funcţionând de multe ori ca nişte întreprinderi sociale avant la lettre. Mănăstirile sunt frecvent 

actori importanţi şi în dezvoltarea comunităţilor locale şi oferă adesea ca modele de bune practici 

inclusiv în domeniul organizării activităţii economice pe baza unor valori comune precum 

solidaritatea, munca susţinută, coresponsabilitatea pentru comunitate. Studii recente au explorat 

                                                           
4
Demetrios J. Constantelos, Byzantine Philanthropy & Social Welfare, 2

nd
 (revised) edition, Aristide D. Caratzas, 

Publisher, New Rochelle, NY, 1991. 
5
 Ca de exemplu, în cazul mănăstirilor egiptene organizate de Sf. Pahomie cel Mare, cit. în Rânduielile vieţii 

monahale, culegere de Sf. Teofan Zăvorâtul, ed. Sophia, Bucureşti, 2001. 
6
 În Egiptul creştin al primelor secole ale monahismului, activităţile de bază erau împletirea de coşuri şi rogojini şi 

munca pământului. În Belgia şi Olanda, berea mănăstirească a devenit o marcă a calităţii, cele mai apreciate beri 

belgiene păstrând până în prezent această denumire. În România comunistă, unele mănăstiri se specializau pe 

producţia de covoare, mobilier sau veşminte bisericeşti. Pretutindeni, mănăstirile au fost şi centre culturale – de 

copiere de manuscrise şi tipărire de carte, de redactare, traducere, transcriere şi creare a unor opere teologice, 

istorice, filologice etc. 
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şi posibilitatea ca acestea să funcţioneze chiar ca modele de guvernanţă pentru instituţiile 

administraţiei publice
7
. 

Edificarea statelor moderne şi Epoca Luminilor au schimbat în mod dramatic modul în 

care autoritatea politică şi-a înţeles şi definit rolul în societate, precum şi modul de a se raporta la 

comunităţile şi credinţele religioase. Separându-se treptat de tradiţia constantiniană a însuşirii 

unei misiuni religioase de către puterea politică, statul modern şi-a asumat şi o largă paletă de noi 

sarcini, dintre care multe vizau o formă sau alta de uniformizare şi disciplinare a unor pături 

sociale aflate la marginea societăţii.  

Biserica Catolică şi-a păstrat, în Occident, şi şi-a continuat misiunea socială, sub o formă 

sau alta, teologia ei alimentând în paralel o înţelegere a comunităţii politice şi a sensului acesteia 

care avea să se articuleze, după sfârşitul sec. al XIX-lea, într-o doctrină socială. Aceasta avea să 

dea naştere  în sfera politicului doctrinei creştin-democrate
8
, iar în sfera socială, unei mari 

varietăţi de instituţii şi iniţiative sociale – cooperative, instituţii caritabile şi de educaţie, bazate 

pe principiile solidarităţii creştine şi întrajutorării. În fapt, în Europa Occidentală şi mai ales în 

Europa de Sud, mare parte a instituţiilor economiei sociale sunt parte a sau legate direct de 

acţiunea socială a bisericii. Preoţi catolici au stat la originea unora din cele mai puternice 

organizaţii cooperatiste
9
, şi au susţinut sistemul băncilor de credit populare

10
. 

 Astfel, putem observa că, de-a lungul timpului, Bisericile creştine au devenit un actor 

public important nu doar pe plan spiritual, cultural sau politic, ci şi în plan social şi economic, cu 

un rol hotărâtor în constituirea unor instituţii ce pot fi catalogate astăzi drept aparţinând 

sectorului economiei sociale. Astfel, Bisericile creştine (şi alte culte religioase) au avut şi au un 

rol important în redistribuirea bogăţiei în cadrul unei societăţi: prin organizarea de colecte, 

primirea de donaţii, alocarea cărtre Biserică (cult) a unei cote parte a averii credincioşilor (de ex. 

zeciuiala), cultele colectează fonduri pe care le redistribuie apoi către persoanele nevoiaşe sau le 

alocă pentru proiecte sociale, educaţionale sau pur religioase. În acelaşi timp, activităţile 

economice ale cultelor, care includ, pe lângă cele amintite mai sus, atât veniturile provenite din 

vânzarea de produse specifice (obiecte de cult, carte religioasă, dar şi alte produse în care se 

specializează unele unităţi de cult, precum vinuri, lichioruri, miere, covoare şcl.), cât şi venituri 

provenite din valorificarea proprietăţilor funciare şi imobiliare sunt alocate atât pentru finanţarea 

                                                           
7
 Emil Inauen, Katja Rost, Bruno S. Frey, Fabian Homberg, Margit Osterloh, “Monastic Governance: Forgotten 

Prospects for Public Institutions”, The American Review of Public Administration no. 40, 2010, pp. 631-653. 
8
 Enyedi Zsolt, „Creştin-democraţia”, in Alina Mungiu-Pippidi (coord.), Doctrine politice. Concepte universale şi 

realităţi româneşti, Polirom, Iaşi, 1998, pp. 145-165 
9
Jarka Chloupková, European Cooperative Movement. Background and Common Denominators,  

Unit of Economics Working Papers 2002/4 , http://uwcc.wisc.edu/info/intl/chloupkova.pdf (accessed: october 2012). 

În Spania, de exemplu, un preot catolic din Ţara Bascilor, José Maria Arizmendiarrieta Madariaga, a întemeiat 

prima cooperativă din oraşul Mondragon, un colegiu tehnic menit să îi înzestreze pe tinerii din localitate cu 

suficiente cunoştinţe tehnice pentru a putea depăşi sărăcia şi subdezvoltarea care marcau profund viaţa localnicilor 

ca urmare a Războiului Civil (1936-1939). Extinsă rapid şi transformată într-o federaţie de cooperative (în prezent 

Corporaţia Cooperativă Mondragon) avea să devină una din cele mai mai puternice federaţii cooperative din întreaga 

lume. 
10

 Create în sec. al XIX-lea în Germania de Hermann Schulze-Delitzch şi Friedrich Wilhelm Raiffeisen, băncile de 

credit populare s-au răspând rapid şi în Austria vecină, iar de acolo, cu sprijinul şi chiar la iniţiativa unor preoţi 

catolici, în Italia şi în alte ţări de cultură catolică (a se vedea de ex. Gianluca Salvatori, The flexibility of the 

Cooperative Model as a development tool: The case of the metamorphosis of an Italian region, EURICSE Working 

Paper N. 025, 2012, http://www.euricse.eu/sites/euricse.eu/files/db_uploads/documents/1329391853_n1968.pdf, 

accesat: octombrie 2012) 



10 
 

misiunii religioase proprii şi a activităţilor de cult propriu-zise, cât şi în proiecte sociale şi 

educaţionale care pot contribui la dezvoltarea comunităţilor locale.  

 În concluzie, Bisericile creştine au funcţionat şi funcţionează ca parte constitutivă a 

economiei sociale, aşa cum s-a dezvoltat ea în Europa, atât direct, prin propriile activităţi, cât şi 

indirect, prin proiectele sociale şi educaţionale pe care le susţin, şi nu în ultimul rând pentru 

valorile şi tipul de etică socială şi economică pe care le aduc în spaţiul public. 

 

II.1. Relaţiile stat-Biserică în spaţiul românesc modern 

 În spaţiul românesc, în parte integrat în Commonwealth-ul bizantin şi postbizantin, 

Biserica şi-a dezvoltat propriile instituţii filantropice, preluând, la o scară mai mică, modelele 

Imperiului de Răsărit. Astfel, în Moldova şi Ţara Românească, Biserica Ortodoxă – episcopiile şi 

mănăstirile în special – erau investite cu sarcina îngrijirii bolnavilor, adăpostirii şi îngrijirii 

săracilor şi a celor fără căpătâi etc. În siajul gândirii politice bizantine, filantropia (caritatea) era 

considerată o parte integrantă a construcţiei politice şi un liant social de primă importanţă, astfel 

încât formele organizate (azile, orfelinate, spitale, case pentru săraci) sau neorganizate ale 

milosteniei creştine asigurau – cu implicarea, de obicei, a Bisericii – o anumită redistribuţie a 

averilor şi o construcţie socială întemeiată pe solidaritate. Domnia, boierii şi Biserica finanţau 

şi/sau administrau diferite instituţii sociale, înzestrându-le atât prin donaţii directe cât şi prin 

legate testamentare.  

Astfel, un prim spital a fost înfiinţat la Suceava de Mitropolitul Anastasie Crimca în 

1619-1620; iniţiative de acest fel se multiplică în Ţările Române mai ales în secolul al XVIII-lea, 

când apar mai multe astfel de instituţii, precum spitalul Colţea (1695-1714), Pantelimon (1735) 

sau Filantropia (1814-1815) din Bucureşti, ori spitalul Sf. Spiridon din Iaşi
11

. Biserica era 

implicată direct în administrarea majorităţii acestor instituţii, iar îngrijirile acordate beneficiarilor 

îmbinau asistenţa materială şi medicală cu cea spirituală. 

Modernizarea politică a spaţiului românesc şi articularea unei construcţii politice având 

în centru statul şi instituţiile sale mai degrabă decât societatea au dus la mutaţii fundamentale în 

structura socială şi au schimbat totodată modul şi sensurile acţiunii Bisericii şi credinţei 

religioase în societate. Pe de o parte, autoritatea politică îşi asumă responsabilitatea de a gestiona 

problema sărăciei, bolii şcl, ca şi, din ce în ce mai mult, pe cea a educaţiei; pe de altă parte, pe 

măsură ce rolul Bisericii în societate începe să fie interpretat din ce în ce mai mult în termeni 

utilitari, aceasta este identificată automat ca susţinător material şi uman al eforturilor publice în 

această direcţie. Domnitorii Alexandru Ipsilanti şi Mihail I Suţu înfiinţează în Moldova (1782) şi 

respectiv în Ţara Românească (1785) câte un fond pentru ajutorarea săracilor, „Cutia milelor”, 

alimentat, între altele, din taxele de înscăunare ale ierarhilor către domnie
12

. Pe măsură ce 

solidarităţile organice ale comunităţii premoderne se destramă
13

, autoritatea politică înţelege să-

şi asume rolul de ordonator „luminat” şi reformator al întregii societăţi, pe un model de o 

crescândă inspiraţie occidentală.  

                                                           
11

Ligia Livadă-Cadeschi, „Săracii din Ţările Române la începuturile timpurilor moderne”, in Ligia Livadă-Cadeschi 

(coord.), Sărăcie şi asistenţă socială în spaţiul românesc (sec. XVIII-XX), Colegiul Noua Europă, Bucureşti, 2002, 

p. 35, online la: http://www.nec.ro/fundatia/nec/publications/saracie.pdf 
12

Mihaela Lambru, „Asistenţa socială în România. Două secole de evoluţie instituţională”, in  Ligia Livadă-

Cadeschi (coord.), Sărăcie şi asistenţă socială în spaţiul românesc (sec. XVIII-XX), Colegiul Noua Europă, 

Bucureşti, 2002, pp. 61-81, online la: http://www.nec.ro/fundatia/nec/publications/saracie.pdf 
13

 Alexandru Duţu, Ideea de Europa şi evoluţia conştiinţei europene, All educational, Bucureşti, 1999, passim. 
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Regimul relaţiilor stat-Biserică în România modernă s-a construit prin articularea a două 

modele juridice diferite, respectiv cel din Moldova şi Ţara Românească şi cel din Transilvania. 

Pe teritoriul a ceea ce avea să se numească Vechiul Regat, s-a construit începând din secolul al 

XIX-lea, odată cu edificarea Statului român modern, un model de tip etatist, articulat în principal 

în jurul relaţiei dintre Stat şi Biserica Ortodoxă Română. Acesta presupunea intervenţia directă şi 

indirectă a Statului în organizarea şi administrarea Bisericii (Ortodoxe), tratată ca instituţie de 

stat sau (mai târziu) quasi-de stat, instituţiile bisericeşti reuşind să păstreze doar o autonomie 

limitată. Alte culte erau libere să funcţioneze, însă şi ele sub supravegherea autorităţilor publice. 

Situaţia s-a schimbat în prima parte a secolului XX, cunoscând o reformă consistentă după 

Primul Război Mondial, când în cuprinsul României intră Transilvania, Basarabia şi Bucovina, a 

căror structură confesională şi tradiţii juridice foarte diferite au dus la schimbarea structura 

afilierii religioase a populaţiei în Statul român şi au impus necesitatea unei regândiri a relaţiilor 

Stat-Biserică.  

În ceea ce priveşte Biserica Ortodoxă, statul a acţionat în trei domenii principale, care 

aveau să schimbe fundamental modul de inserare şi de funcţionare a Bisericii în societate. Mai 

întâi, a încercat să reorganizeze, să pună sub supraveghere (ulterior) administrare publică şi în 

cele din urmă să îşi însuşească cea mai mare parte a averilor bisericeşti, care constituiau o parte 

consistentă a patrimoniului celor două Ţări Române.  

În al doilea rând, mai ales după unirea Principatelor în 1859 sub domnia lui Alexandru 

Ioan Cuza (1859-1866), Statul a început să intervină din ce în ce mai mult în administrarea 

internă a Bisericii, impunându-i reguli de organizare care, pe de o parte, îi schimbau dinamica 

instituţională internă, iar pe de altă parte o subordonau ferm – asimilând-o treptat – instituţiilor 

statului.  

În al treilea rând, Statul a intervenit pentru reformarea şi treptata uniformizare a 

sistemului de învăţământ teologic, precum şi pentru trecerea sub controlul şi în directa 

administrare a statului a principalelor iniţiative sociale şi medical-filantropice fondate pe bază de 

dotaţii private şi până atunci administrate în parte de clerici. 

Însuşirea averilor bisericeşti de către stat s-a făcut în mod progresiv. Într-o primă etapă, 

începând cu perioada dominaţiei ruseşti, acestea au fost inventariate. Regulamentele Organice au 

prevăzut colectarea veniturilor bisericeşti din Principate la câte o Casă Centrală a Bisericii 

(create în 1834 şi 1835 în Muntenia şi respectiv Moldova), administrată de Stat împreună cu 

conducerea Bisericii. Din venitul acesteia erau finanţate, pe lângă administraţia bisericească, 

biserici şi mănăstiri, o serie de şcoli, spitalelor şi a proiectelor caritabile (ajutorarea copiilor 

săraci, ajutoare pentru bolnavii care trebuiau instituţionalizaţi, danii pentru cerşetori) intrau sub 

conducerea unei unice instituţii, Logofeţia Treburilor Bisericeşti (viitorul Minister al Cultelor). 

Mai ales în Muntenia, statul avea să se împrumute frecvent din veniturile Casei Centrale pentru 

cheltuielile bugetare. 

Potrivit unor estimări, înainte de secularizare, în anul 1859, valoarea veniturilor 

bisericeşti centralizate la Casa Centrală a Bisericii reprezenta echivalentul a 42% din veniturile 

centralizate la Prima Vistierie (în limbaj modern, valoarea a 42% din bugetul de stat) a Ţării 

Româneşti. În Moldova, valoarea acestora era mai mică, raportat la bugetul de stat, de 10%-20% 

din acesta
14

. Veniturile cele mai consistente erau cele ale eparhiilor pe de o parte şi ale 

mănăstirilor pe de altă parte. Mănăstirile aveau în proprietate sau în administrare, în anul 1261, 

circa 25,26% din suprafaţa Principatelor, din care aproape jumătate (cca 11,14% şi respectiv 

                                                           
14

Paul Lucian Brusanowski, Stat şi Biserică în Vechea Românie, 1821-1925, pp. 55-56. 
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12,16% în Muntenia şi Moldova) aparţineau mănăstirilor închinate, care însă evitau sau refuzau 

să plătească impozitele reclamate de Statul român, în ciuda unor somaţii repetate. 

După anul 1861, s-a desfiinţat Casa Centrală, veniturile bisericeşti (ale eparhiilor şi 

majorităţii mănăstirilor neînchinate) urmând să intre direct în bugetul statului şi să fie 

administrate de Ministerul de Finanţe. 

În decembrie 1863, a fost promulgată cunoscuta Lege a secularizării averilor mănăstireşti 

care prevedea că „toate averile mănăstireşti sunt şi rămân ale Statului”, şi care afecta astfel nu 

doar mănăstirile închinate, câte îşi păstraseră autonomia faţă de Statul român, ci toate averile 

mănăstireşti rămase încă în administrarea autonomă a Bisericii. În schimbul averilor mănăstirilor 

închinate, Statul oferea patriarhiilor şi mănăstirilor cărora acestea le fuseseră închinate (în primul 

rând Patriarhiilor Constantinopolului şi Ierusalimului, precum şi mănăstirilor athonite) o 

răscumpărare de 80.000.000 de piaştri turceşti şi să finanţeze o şcoală laică şi un spital la 

Constantinopol, însă oferta a fost refuzată.  

Câţiva ani mai târziu, în 1866, veniturile fostelor proprietăţi mănăstireşti se ridicau la cca. 

12 milioane de lei, reprezentând aproape un sfert din încasările Statului român, din această sumă 

mai puţin de o treime fiind cheltuită pentru finanţarea activităţilor bisericeşti. După 28 de ani, în 

1892, mare parte a acestor proprietăţi fuseseră vândute; ele mai furnizau totuşi aproape 12% din 

veniturile statului, din totalul sumelor strânse doar cca 11% fiind alocate pentru biserică. 

 

Fig. 1: Venituri ale Statului de pe urma moşiilor mănăstireşti confiscate 

An Venituri moşii 

mănăstireşti 

Proporţie din 

încasările statului 

Cheltuiţi pentru 

biserici 

Cheltuiţi pentru 

şcoli 

1866 12.000.000 lei 24,5% 29.20% 25% 

1892 22,5.000.000 lei 11,9% 11,11% 54.8% 
Sursa: Paul Lucian Brusanowski, Stat şi Biserică în Vechea Românie, p. 68 (prelucrare; sume rotunjite) 

 

 Prin secularizarea averilor bisericeşti, Statul dobândea un vast patrimoniu propriu, lipsind 

în schimb Biserica de cea mai mare parte a mijloacelor prin care îşi susţinea până atunci atât 

existenţa, cât şi proiectele caritabile
15

. Acesta a fost un moment de turnură în istoria Bisericii, ca 

şi a Statului român: preluând patrimoniul bisericesc, acesta avea să se angajeze (treptat) să 

sprijine în schimb financiar biserica, atât (într-o primă fază) prin alocarea de pământ parohiilor, 

cât şi (după 1893, când este adoptată Legea clerului mirean) prin finanţarea (cel puţin parţială) a 

salariilor clerului. Alături de alte confiscări, precum cele operate de regimul comunist, 

secularizarea averilor bisericeşti din vremea lui Alexandru Ioan Cuza serveşte până în prezent 

drept argument pentru continuarea finanţării de către stat a activităţii cultelor, atât prin 

subvenţionarea salariilor clerului, cât şi pentru o serie de alte gesturi compensatorii, precum 

concesionarea sau cedarea unor proprietăţi către biserici de-a lungul întregii perioade 

postcomuniste, şi în special în ultimii ani.
16

 

 Reorganizarea instituţională a Bisericii s-a articulat şi ea la aceste măsuri economice. Pe 

lângă încercarea de a aduce sub control ierarhia bisericească, printr-o serie de legi care schimbau 

                                                           
15

 Totuşi, după cum observa Ligia Livadă-Cadeschi, op. cit., p. 38 vorbeşte despre „originea domnească a majorităţii 

covârşitoare a acestor iniţiative” (de ajutorare a săracilor) şi în perioada premodernă; în administrarea acestor 

instituţii însă Biserica era şi ea frecvent implicată. 
16

 Iuliana Conovici, „Biserica Ortodoxă Română în postcomunism – între stat şi democraţie”, in Camil Ungureanu 

(coord.), Religia în democraţie. O dilemă a modernităţii, Polirom, Iaşi, 2011, pp. 393-394 
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regulile de alegere a ierarhilor, Statul român şi-a asumat şi rolul de a defini şi limita numărul 

clericilor şi monahilor, considerabil pentru acea vreme.  

O catagrafie releva prezenţa a peste 10.000 de preoţi şi 3500 de diaconi în cele două Ţări 

Române în anii 1810-1811, cu o pondere mai mare în Valahia, în timp ce în Moldova se 

înregistra o mai mare pondere a călugărilor
17

.  

După secularizarea averilor bisericeşti, problema remuneraţiei clerului, ca şi a întreţinerii 

lăcaşelor de cult a devenit din ce în ce mai presantă. Soluţia iniţială a atribuirii de pământ către 

parohii nu a reuşit să amelioreze situaţia. Pentru a putea redefini rolul Bisericii în societate, 

Statul român s-a implicat din ce în ce mai mult în reorganizarea instituţională a Bisericii, atât la 

nivelul ierarhiei bisericeşti cât şi a clerului obişnuit. Reformele succesive din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea au transformat dramatic organizarea internă a Bisericii, care suferă acum un 

proces de “raţionalizare”, dar şi de punere sub controlul statului la toate nivelurile.   

Procesul de disciplinarizare a vieţii bisericeşti din Principate (ulterior din România) i-a 

afectat nu doar pe monahi
18

, ci şi clerul obişnuit. Ca urmare a procesului de secularizare, Biserica 

rămâne fără cea mai mare parte a patrimoniului ei, iar susţinerea materială a clerului devine o 

problemă din ce în ce mai dramatică. Îndelung dezbătută, o Lege a clerului mirean a fost 

adoptată abia în 1893. Drept urmare, proporţia clerului în populaţie a fost treptat limitată, pe 

considerente eminamente economice şi de eficienţă: numărul parohiilor, dar şi al hirotoniilor a 

fost limitat. Astfel, legea stabilea numărul parohiilor la 3031, acesta neputând creşte decât odată 

cu creşterea populaţiei (o parohie la minim 400 de familii de credincioşi), preoţii care depăşeau 

acest număr fiind consideraţi supranumerari, continuând să lucreze în parohiile existente, dar era 

limitat numărul hirotoniilor. Prin această lege, clericii erau asimilaţi funcţionarilor de stat. Era 

împământenit totodată criteriul diferenţierii pe bază de educaţie al clericilor. Legea stabileşte 

principiul finanţării de la bugetul de stat (sau, în funcţie de categorie, al comunităţii locale) a 

salariilor preoţilor, diferenţiate pe tip de comunitate (urban/rural), în funcţie de educaţie 

(seminar/facultate) şi de rolul îndeplinit în parohie (preot paroh sau ajutător)
19

. 

 Odată cu creşterea populaţiei, numărul parohiilor a crescut din nou, astfel că în anul 1913 

existau 3834 de parohii faţă de cele 3031 prevăzute cu douăzeci de ani în urmă în Legea clerului 

mirean. Numărul bisericilor în aceeaşi perioadă se ridica la 6766 (inclusiv bisericile filiale), iar 

numărul preoţilor ajunsese la cca. 3800
20

. 

 În schimb, în anul 1912, o Lege a bunurilor de mână moartă prevedea trecerea în 

proprietatea statului a proprietăţilor unor persoane juridice de utilitate publică, între care şi 

bisericile, cu plata unei răscumpărări fixate de stat. Astfel, terenurile date în folosinţa bisericilor 

prin Legea comunală reveneau Statului, acesta oferind în schimb o creştere cu 25% a salariilor 

preoţilor (considerată însă de aceştia insuficientă pentru a compensa pierderea veniturilor din 

terenuri)
21

. 

În ceea ce priveşte organizarea unor instituţii de asistenţă socială, numărul lor avea să 

crească mai ales începând cu secolul al XIX-lea (184 de instituţii înfinţate, încă active la 

recensământul din 1936); între 1900-1909 apar alte 76, iar în decada următoare încă 115. Odată 

                                                           
17

Constantin N. Tomescu, Biserica din Principatele Române la 1808-1812. Mărturii şi documente, ed. Partener, 

Galaţi, 2010, pp. 147-148, 151-152.  
18

 Al. I. Cuza introduce o primă lege prin care limitează accesul în monahism pe criteriul de vârstă în 1864. 

Secularizările succesive au dus în cele din urmă la desfiinţarea majorităţii mănăstirilor. 
19

 Legea clerului mirean şi a seminariilor, publicată în Paul Lucian Brusanowski, Stat şi Biserică în Vechea 

Românie, 1821-1925, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, pp. 273-277. 
20

 Paul Lucian Brusanowski, op. cit.,  pp. 243-244 
21

Ibidem, pp. 245-248. 
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cu creşterea numărului instituţiilor de asistenţă socială, aceasta, îndeosebi începând cu a treia 

decadă a sec. al XX-lea încep, pe de o parte, să se profesionalizeze, iar pe de altă parte suferă o 

intervenţie crescândă a statului. În 1938, numărul instituţiilor private de asistenţă socială (830) îl 

depăşea însă în continuare pe cel al instituţiilor administrate de stat sau de autorităţile locale şi 

judeţene (121), şi se caracterizau printr-o accentuată dimensiune filantropică.
22

 

În Transilvania, spaţiu multiconfesional şi cu o istorie religioasă şi politică aparte, 

articularea instituţională a carităţii creştine s-a făcut în primul rând prin intermediul Bisericii 

Catolice şi apoi al confesiunilor protestante care şi-au împărţit, începând cu secolul al XVI-lea, 

statutul de confesiuni recunoscute oficial, în timp ce Biserica Ortodoxă, alături de alte culte, fiind 

doar tolerată de către autoritatea politică, a avut doar posibilităţi foarte limitate de 

autoadministrare şi de creare a unor instituţii cu profil educativ sau filantropic până la sfârşitul 

secolului al XVII-lea. Mai ales după a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când Biserica 

Ortodoxă capătă o serie de drepturi, aceasta începe la rândul ei să îşi creeze propriile instituţii 

filantropice, asociaţii şi fundaţii caritabile. O particularitate a filantropiei ortodoxe în 

Transilvania este dezvoltarea sistemului fundaţiilor, îndeosebi pe bază de legate testamentare
23

. 

Modelul transilvan al relaţiilor Biserică-Stat era cel al unui teritoriu multiconfesional, cu 

un sistem codificat de drepturi sau privilegii ale diferitelor confesiuni ale comunităţilor 

dominante. Astfel, Biserica Reformată – calvină – era Biserica tradiţională a comunităţii 

maghiare din Transilvania încă din secolul al XVI-lea, secondată de Biserica Unitariană, o 

confesiune anti-trinitariană care şi-a recrutat adepţii în principal tot în comunitatea de limbă 

maghiară. În urma Edictului de la Turda (1568), în Transilvania sunt recunoscute ca religii 

recepte (oficiale) cele patru confesiuni principale ale nobilimii maghiare, secuilor şi burgherilor 

saşi – confesiunile calvină, luterană, unitariană şi catolică, în timp ce alte confesiuni precum cea 

creştin-ortodoxă sau cultul mozaic erau doar tolerate de facto, fără a se bucura de o recunoaştere 

aparte
24

.  

O vreme, confesiunea catolică s-a aflat în Transilvania într-o poziţie de inferioritate 

politică netă faţă de confesiunile protestante, pierzându-şi mare parte din patrimoniu şi văzându-

şi limitate considerabil posibilităţile de funcţionare. Reforma catolică a dus la recuperarea unei 

părţi a terenului confesional pierdut şi în Transilvania, mai ales după integrarea Transilvaniei în 

Imperiul habsburgic la sfârşitul sec. al XVII-lea, precum şi la apariţia unei noi confesiuni 

importante, reunind în principal credincioşi români, Biserica Română Unită-Greco-Catolică.  

Defavorizată multă vreme de legislaţia transilvană, apoi imperială şi ulterior de cea 

maghiară, comunitatea ortodoxă, formată în principal din români şi sârbi a fost nevoită să îşi 

amenajeze propriul sistem de educaţie şi propriile instituţii în cea mai mare parte în mod 

autonom faţă de stat. După instaurarea regimului dualist austro-ungar, rivalităţile dintre diferitele 

confesiuni din Transilvania s-au perpetuat, agravate şi de crescânda competiţie politică între 

diferitele naţionalităţi din Transilvania.  

O dezvoltare a capacităţilor instituţionale, dar şi de implicare socială a Bisericii Ortodoxe 

s-a înregistrat în vremea păstoriei mitropolitului Andrei Şaguna. Acesta a reorganizat Biserica 

Ortodoxă din Transilvania drept confesiune autonomă faţă de stat, introducând principiul 

                                                           
22

 Mihaela Lambru, op. cit., pp. 62, 66-67 
23

 Ion Vicovan, „Filantropia practică în Ţările Române”, in Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Trinitas, Iaşi, 

2002, pp. 270-305. 
24

Astfel, un Institut al Săracilor funcţiona în Bistriţa în anul 1295; în Alba-Iulia, o instituţie de îngrijire a bolnavilor 

era înfiinţată în 1645; în Braşov şi în alte părţi, comunitatea evanghelică (luterană) edifice încă din secolul al XVI-

lea cămine de bătrâni şi orfani – v. Mihaela Lambru, op. cit., p. 64. 
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reprezentării clerului (1/3) şi laicilor (2/3) în organismele deliberative ale Bisericii. Acesta a avut 

totodată o serie de iniţiative filantropice şi de asistenţă socială: a creat fonduri pentru ajutorarea 

dascălilor săraci, a văduvelor preoţilor şi preoteselor sărace, pentru finanţarea educaţiei tinerilor 

săraci etc. O particularitate a sistemului caritativ ortodox din Transilvania avea să fie tocmai 

soluţia înfiinţării de fundaţii care să administreze un patrimoniu cu destinaţie specifică.  

Modelul transilvan al relaţiilor între Biserică şi Stat era marcat, în mai mare măsură decât 

în Vechiul Regat, de existenţa unei culturi juridice stabile, precum şi de păstrarea de către 

diferitele confesiuni a unui grad considerabil de autonomie faţă de autoritatea statală, dar şi de 

dezvoltarea unui rol important al laicilor în administrarea problemelor bisericeşti.  

Tradiţia autoadministrării confesiunilor religioase, ba chiar, uneori, a opoziţiei faţă de 

hotărâri ale autorităţilor publice judecate ca arbitrare a jucat şi ea un rol important în 

reconfigurarea regimului relaţiilor stat-Biserică după primul Război Mondial, după integrarea 

Transilvaniei, Basarabiei şi Bucovinei în Regatul României. 

Centrat pe cele două Biserici „româneşti” (menţionate în Constituţia din 1923) – Biserica 

Ortodoxă si Biserica Greco-Catolică – noul model al relaţiilor Biserică-Stat organizează o 

recunoaştere a cultelor pe mai multe niveluri. Astfel, cele două Biserici româneşti beneficiau de 

susţinerea autorităţilor publice. Biserica Catolică a dobândit şi ea un statut aparte prin 

Concordatul semnat de Statul Român cu Sfântul Scaun în 1927 (ratificat în 1929), dobândind 

dreptul de a se administra şi organiza potrivit propriilor rânduieli canonice, evitând astfel 

„supravegherea” şi „controlul” pe care statul român le pretindea din partea altor culte 

recunoscute
25

. 

 

În Vechiul Regat şi mai târziu în România Mare au apărut şi s-au dezvoltat şi o serie de 

asociaţii şi fundaţii puse mai mult sau mai puţin sub ascultarea Bisericii. Un astfel de exemplu a 

fost Societatea Naţională Ortodoxă a Femeilor Române, înfiinţată în 1876, şi care a ajuns să aibă 

42 de filiale până în 1918. SOFR şi-a asumat un rol atât pedagogic, cât şi caritabil: a constituit 

mai multe biblioteci populare, a creat institute de educaţie pentru fete (la Bucureşti şi Iaşi, mai 

târziu la Galaţi şi Craiova organiza cantine ale săracilor, grădiniţe sociale pentru familiile 

soldaţilor (în timpul Primului Război Mondial), o şcoală-cămin pentru băieţi (Vaslui), un cămin 

pentru refugiaţi etc. A înfiinţat totodată în 1916 Spitalul nr. 113 din Bucureşti, cu secţie de 

chirurgie, farmacie, capelă; ca infirmiere lucrau şi mai multe monahii. Activitatea societăţii, 

diversificată şi mereu extinsă
26

 (s-au înfiinţat şcoli, licee, grădiniţe, fonduri de burse, etc.), a 

continuat până după al doilea Război Mondial, când, prin Decretul-Lege nr. 177/1948, toate 

asociaţiile şi fundaţiile caritabile ale cultelor au fost desfiinţate, patrimoniul acestora intrând în 

proprietatea Statului. Societatea avea să fie reînfiinţată în 1990, însă nu avea să se mai bucure de 

resursele şi prestigiul de care dispunea în perioada interbelică.  

Cultele protestante tradiţionale (Bisericile Luterană, Reformată-Calvină şi Unitariană) au 

dobândit şi ele statutul de culte recunoscute, alături de câteva comunităţi neoprotestante, însă atât 

faţă de unele, cât şi faţă de celelalte Statul român păstrează o permanentă rezervă şi suspiciune. 

Dacă cele dintâi erau Bisericile tradiţionale ale comunităţilor minoritare germană şi maghiară, 

cele din urmă erau entităţi de tip nou, puţin cunoscute şi al căror număr creştea rapid, evoluţia lor 

scăpând de sub controlul autorităţilor publice. 

                                                           
25

 Dezbaterile pe marginea legii în Biserica noastră şi cultele minoritare. Marea discuţie parlamentară în jurul legei 

cultelor, ed. îngrijită, studiu introductiv şi note de Constantin Schifirneţ, ed. Albatros, Bucureşti, 2000. 
26

 Ionuţ Mihai Oprea, Asistenţa socială comunitară. Rolul Bisericii în dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, 

Teză de doctorat, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, 2007, pp, 96-99. 
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Astfel, de exemplu, în ceea ce priveşte Biserica Reformată maghiară, o primă eparhie, cu 

sediul la Cluj-Napoca funcţiona între anii 1570-1580. O a doua eparhie, cu sediul la Oradea, 

reunindu-i pe credincioşii calvini din Banat, Crişana şi Maramureş, până atunci aflaţi sub 

jurisdicţia unei eparhii de pe teritoriul Ungariei, s-a constituit după unirea Transilvaniei cu 

România în 1921. Episcopia nu a fost însă recunoscută de autorităţile române şi, după o scurtă 

perioadă de funcţionare în legalitate în timpul celui de-al doilea Război Mondial, când o parte a 

Transilvaniei a fost cedată Ungariei, nu a mai fost recunoscută nici de regimul comunist, intrând 

în legalitate abia dupa 1989.   

Biserica Luterană a devenit în acelaşi timp Biserica tradiţională a saşilor din Transilvania, 

însă credinţa luterană s-a răspândit şi în rândul maghiarilor şi slovacilor. Iniţial parte a 

comunităţii luterane săseşti, după integrarea principatului Transilvaniei în Imperiul habsburgic şi 

crearea Imperiului Austro-Ungar, luteranii maghiari şi slovaci din Transilvania şi Banat au intrat 

sub jurisdicţia Bisericii Luterane din Ungaria (1887), iar după unirea Transilvaniei cu România 

în 1918 s-au organizat şi au funcţionat ca o Biserică separată (Biserica Evanghelică Luterană 

sinodo-presbiteriană) de Biserica Evanghelică Luterană de confesiune augustană (dominată de 

saşi). 

Cele patru Biserici tradiţional recunoscute în Transilvania erau înzestrate cu un 

patrimoniu considerabil, atât sub formă de terenuri cât şi de bunuri mobile şi imobile. Astfel, 

potrivit unei evidenţe a Ministerului maghiar al Agriculturii, domeniile bisericeşti ale 

confesiunilor altele decât cea ortodoxă din Transilvania însumau cca. 600.000 de iugăre, la care 

se adăugau 61.330 de iugăre aparţinând Fondului religionar şi Fondului de studii catolice. O 

mare parte din aceste domenii au fost expropriate de Statul român în 1921, odată cu reforma 

agrară, acesta plătind în schimb o rentă de expropriere.
27

 

Odată cu integrarea Transilvaniei în Regatul României, în 1918, statutul diferitelor 

confesiuni din Transilvania se schimba considerabil, Biserica Ortodoxă din Transilvania, 

devenită parte a Bisericii Ortodoxe Române, se găseşte pentru prima dată în situaţia de Biserică 

majoritară. Împreună cu Biserica Greco-Catolică, compoziţia etnică a acestor Biserici (în 

covârşitoare majoritate româneşti), care le păstrase într-o situaţie precară până atunci, a devenit 

un avantaj. Statul român însă îşi exprimă constituţional preferinţa pentru Biserica Ortodoxă 

Română (definită ca „Biserică naţională”) şi pentru Biserica Greco-Catolică, acestea având 

împreună „întâietate faţă de celelalte culte”, întrucât erau considerate „Biserici româneşti” 

(potrivit Constituţiei din 1923). Acesta se angajează însă totodată să protejeze statutul şi 

autonomia cultelor până atunci dominante în Transilvania, dar devenite în Regatul României 

minoritare
28

. 

În 1925, situaţia cultelor din Regatul României (România Mare) era prezentată astfel de 

ministrul Cultelor, Alexandru Lapedatu, cu prilejul dezbaterii Legii de organizare a Bisericii 

Ortodoxe Române: în ţară funcţionau per total cca. 11.000 de parohii şi 83.000 de filii. 

Proprietăţile şi veniturile cultelor tradiţional recepte din Transilvania erau în continuare mai mari 

decât cele ale celor două Biserici româneşti, iar acestea din urmă aveau şi cea mai slabă 

capacitate de a se întreţine exclusiv din resurse proprii. 

 

 

                                                           
27

 Virgil Pană, „Consideraţii privind relaţia stat-culte în România interbelică”, in Vasile Ciobanu, Sorin Radu 

(coord.), Partide politice şi minorităţi naţionale în România secolului XX, vol. III, Ed. Universităţii „Lucian Blaga” 

din Sibiu, Sibiu, 2008, p. 133 
28

Virgil Pană, op. cit., pp. 124-140. 
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Fig. 2: Proprietăţi, venituri şi capacitatea de autoîntreţinere a parohiilor Bisericilor istorice din 

Regatul României: 1925 
Venituri şi proprietăţi Proprietate funciară 

(medii/parohie/ha) 

Venituri declarate 

(medie/parohie/lei) 

Capacitate de întreţinere 

din resurse proprii 

parohii 

B Ortodoxă – V. Regat 8 10.400 3% 

BO – Transilvania 17 1.000 2% 

BRU-GC 26 10.500 5% 

BRC  67.000 53% 

B Evanghelice (Luterane) 62 17.600 85% 

B Reformată 34 64.600 23% 

B Unitariană 33 47.500 21% 

Sursa: Virgil Pană, „Consideraţii privind relaţia stat-culte în România interbelică”, in Vasile Ciobanu, Sorin Radu 

(coord.), Partide politice şi minorităţi naţionale în România secolului XX, vol. III, Ed. Universităţii „Lucian Blaga” 

din Sibiu, Sibiu, 2008, p. 135 (prelucrare FDSC). 

 

 În perioada 1922-1940, Statul român alocă pentru salarizarea personalului de cult sume 

totalizând 12.307.386.853 lei, dintre care 63,34% (în medie) sunt alocate ortodocşilor, 23,67% 

Bisericii Greco-Catolice şi 12,98% cumulat cultelor evanghelice luterane, reformat şi unitarian.
29

 

În anul bugetar 1935-1936, Statul român oferea subvenţii la salarizare unui număr de 19024 

preoţi şi pastori, dintre care 7804 ortodocşi, 1565 greco-catolici, 655 romano-catolici, 816 

reformaţi, 111 unitarieni şi 272 evanghelici luterani; mai erau subvenţionate salariile a 31 de 

episcopi (17 ortodocşi, 5 greco-catolici, 6 romano-catolici şi câte unul pentru celelalte 

confesiuni), 117 consilieri, 282 de protopopi (145 ortodocşi) şi 24 de secretari (3 ortodocşi, 9 

greco-catolici, 7 romano-catolici), în total 19.487 de persoane
30

. 

Tot în Transilvania s-au instalat şi dezvoltat cel mai mult confesiunile evanghelice sau 

„neoprotestante”, confesiuni foarte active pe plan misionar, dar şi social, precum comunităţile 

baptistă, adventistă şi penticostală. Aceste comunităţi, alături de mai multe altele, mai mici, s-au 

dezvoltat rapid. Biserica Baptistă, cea mai veche şi mai importantă numeric în perioada 

interbelică, trecea de la un număr estimat de 19.900 de credincioşi în 1920 la peste 60.000 în 

1930 (potrivit recensământului), comunitatea cunoscând aparent în continuare un trend 

ascendent. În timpul celui de-al doilea Război Mondial, datele variază între cca. 40.000 (estimări 

oficiale) şi cca. 214.000 (estimări interne – membri plus „aparţinători”). Întrucât primele 

confesiuni penticostale s-au desprins din comunităţi baptiste, o vreme penticostalii au fost 

înregistraţi oficial tot ca membri ai comunităţii baptiste.
31

 

Biserica lui Dumnezeu Apostolică – Cultul Penticostal, astăzi a patra confesiune 

religioasă din România, potrivit datelor ultimelor recensăminte, a apărut la sfârşitul secolului al 

XIX-lea în Statele Unite ale Americii. Mişcarea s-a răspândit mai întâi pe teritoriul Statelor 

Unite, apoi pe celelalte continente, inclusiv în Europa, numărul credincioşilor acesteia crescând 

rapid.  

În România, prima comunitate penticostală a fost întemeiată în jurul anului 1922, în 

judeţul Arad, prin convertirea unui pastor baptist, Gheorghe Bradin, iar o Asociaţie a 

credincioşilor penticostali a fost înfiinţată în 1924. În 1925, penticostalismul era interzis printr-

                                                           
29

 Loc.cit. p. 139. 
30

 Loc. cit. p. 137.Clerul ortodox din Bucovina se administra dintr-un fond propriu, Fondul Bisericesc Ortodox, 

administrat separat; cuprindea 326 de preoţi, 10 protopopi şi 3 consilieri. 
31

 Dorin Dobrincu, „Religie şi putere în România. Politica statului faţă de confesiunile (neo)protestante, 1919-1944”, 

Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. VII, nr. 3, 2007, pp. 583-602.  
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un decret al Ministerului Cultelor. Comunităţi penticostale au apărut şi la Mediaş şi în Bucovina, 

însă centrul mişcării penticostale a rămas cel de la Arad. Privită cu suspiciune de regimul 

interbelic, a fost persecutată îndeosebi după 1938, în contextul instaurării regimului autoritar al 

lui Carol al II-lea, când un Regulament al sectelor religioase înscrie cultul penticostal printre 

asociaţiile religioase interzise, şi încă mai vehement în perioada celui de-al doilea Război 

Mondial, mulţi membri şi pastori fiind închişi. Comunitatea a reintrat în legalitate în 1944, după 

înlăturarea regimului mareşalului Antonescu. Comunităţile penticostale s-au răspândit la început 

mai ales în Crişana, Banat şi în nordul Moldovei. În anul 1950, Biserica Penticostală a dobândit 

statutul de cult recunoscut, iar Gheorghe Bradin a devenit primul preşedinte (conducător) al 

cultului penticostal
32

. 

Regimul Antonescu marchează o înăsprire a legislaţiei cu privire la cultele 

neoprotestante, cele mai multe fiind interzise. Interdicţiile au fost ridicate la sfârşitul celui de-al 

doilea Război Mondial. 

A urmat însă instaurarea regimului comunist. Acesta a păstrat modelul cultelor 

recunoscute, acordând în continuare o mai mare atenţie Bisericii Ortodoxe. Noul regim denunţă 

în 1948 Concordatul cu Vaticanul. În acelaşi an, noua Lege a cultelor reglementează regimul 

cultelor, prevăzând un număr de culte recunoscute care până la sfârşitul regimului comunist 

ajunge la 14. O mare parte a proprietăţilor bisericeşti au fost naţionalizate, iar organizaţiile 

caritabile şi de educaţie confesională au fost silite să îşi înceteze activitatea. Activitatea cultelor 

în instituţiile publice (educaţia religioasă şi asistenţa religioasă în armată şi în celelalte instituţii 

publice) a fost întreruptă
33

.  

Statul comunist a impus limitarea drastică a prezenţei tuturor cultelor în societate şi le-a 

păstrat sub o strictă supraveghere. Activitatea mănăstirilor şi congregaţiilor religioase a fost 

restrânsă la minimum, majoritatea acestora fiind desfiinţate, mai ales ca urmare a Decretului din 

1959 privind mănăstirile, care duce la închiderea majorităţii aşezămintelor monahale şi la 

alungarea celor mai mulţi vieţuitori ai acestora.  

Astfel, la începutul perioadei comuniste, numărul mănăstirilor ortodoxe, precum şi 

numărul călugărilor a rămas mare. Ca urmare a reorganizării vieţii monahale şi atenţiei acordate 

de patriarhul Justinian acesteia, dacă numărul total al călugărilor scade uşor sau rămâne constant 

(în al doilea document cifrele sunt estimative), numărul călugăriţelor creşte uşor, în şase ani, iar 

documentele relevă faptul că destul de mulţi dintre aceştia intraseră în monahism după cel de-al 

doilea Război Mondial.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Emanuel Conţac – „ ‘Pe creştinii ataşaţi de Cristos nu-I poţi înregimenta în proiecte ideologice’: o poveste a 

cultului penticostal”, interviu realizat de Otniel Vereş, in Cristian Bădiliţă, Otniel Vereş, Biserici, secte, erezii? 

Dialoguri fără prejudecăţi despre marile tradiţii creştine, Vremea, Bucureşti, 2011, pp. 263-292; „Interviu cu 

istoricul penticostal dr. Valeriu Andriescu”, Paşi. Revistă creştină de opinie şi atitudine, nr. 16, 27 mai 2007, online 

la: http://www.pasi.ro/revista/numarul16/interviu-cu-istoricul-penticostal-dr-valeriu-andreiescu.html (accesat: 

august 2007). 
33

 Cristian Vasile, Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu communist, Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 

2005, pp. 216-224. 



19 
 

Fig. 3: Evoluţia vieţii mănăstireşti ortodoxe în primii ani ai regimului comunist 
Ani

34
 mănăstiri schituri Total călugări călugariţe Total  

1949, 25 

martie 

125 81 206 1692 3870 5562* 

1955, 31 

mai** 

191 1500 4500 6000 

*greşit în textul notei informative: 5564 

**nr. estimat de călugări şi călugăriţe 

Sursa: Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă Română sub regimul communist, 1945-1958, 

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2001 (prelucrare FDSC) 

 

În 1950, mănăstirile mai deţineau şi proprietăţi, estimate de DGSP astfel:  

 18.400 ha de terenuri agricole (arabile, fâneţe, livezi, vii, grădini etc, din care aproape 

jumătate aparţineau mănăstirii Neamţ) 

 20.500 ha păduri 

 Animale (4521), păsări (1947), stupi (887) 

 Instalaţii: 2 tipografii, plus o maşină cu aburi, gatere, mori, cazane de ţuică, teascuri 

de vin, maşini de cusut, de tors, scărmănătoare de lână etc. 

 

Mănăstirile dispuneau de o serie de ateliere specializate. Date fiind dimensiunile mai 

mari ale mănăstirilor de maici, în cadrul acestora funcţionau ateliere orientate mai degrabă spre 

producerea de venituri: ateliere de ţesătorie (28), de covoare (25), de tricotaj (9) sau de pictură şi 

artă decorativă (1). În mănăstirile de călugări, atelierele erau organizate mai degrabă pentru a 

răspunde nevoilor comunităţii: lemnărie (20), fierărie (6), rotărie (1), dogărie (5), tipografie (2), 

sculptură (4), cruciuliţe (1).
35

 

În 1955, ofiţerii MAI estimau totalul terenurilor aparţinând mănăstirilor la cca, 60.700 ha, 

inclusiv pădurile (cca. 700 ha), şi înregistrau un număr considerabil de instalaţii şi ateliere 

aparţinând mănăstirilor, semnalând cu nemulţumire creşterea numărului de vieţuitori în 

mănăstiri. 

În 1948, pe lângă mănăstirile ortodoxe, DGSP mai inventaria şi mănăstirile „stiliste”, 

precum şi ordinele şi congregaţiile catolice. Identifica 6 mănăstiri „stiliste”
36

 cu 56 de vieţuitori, 

57 de comunităţi ale unor ordine şi congregaţii romano- catolice, cu 290 de călugări şi 1376 de 

călugăriţe şi o mănăstire greco-catolică cu 16 călugăriţe.
37

 

                                                           
34

 Realizat pe baza informaţiilor din: „Notă informativă cu privire la problema mănăstirilor din RPR”, no, 131/25 

martie 1949, A.S.R.I. fond D., dosar nr. 2488, vol I, f. 152-156; „Situaţia mănastirilor şi schiturilor ortodoxe din 

ţară”, referat al DGSP, A.S.R.I, fond D, dosar nr. 2488, vol. I, f. 582-586; „Referat privind mănăstirile şi schiturile 

de pe teritoriul RPR şi starea muncii informativ-operative în aceste obiective”, ASRI fond D, dosar nr. 7755, vol. 7, 

f. 2-26, documente publicate în Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă Română sub regimul 

communist, 1945-1958, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2001, respectiv pp. 119-120, 

242-244. 
35

 „Situaţia mănastirilor şi schiturilor ortodoxe din ţară”, referat al DGSP, A.S.R.I, fond D, dosar nr. 2488, vol. I, f. 

582-586,  citat în Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă Română sub regimul communist, 1945-1958, 

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2001, pp.242-244. 
36

 Cifra cuprindea probabil nu doar mănăstiri aparţinând Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi, o grupare ruptă de 

Biserica Ortodoxă Română odată cu „îndreptarea” calendarului iulian, ci şi Cultului Creştin Rus de Rit Vechi, 

separate de Biserica Ortodoxă Rusă în secolul al XVII-lea. 
37

 Mănăstirile din Republica Populară Română, 13/10 noiembrie 1948 (tabel), ASRI fond D, dosar nr. 7755, vol. 7, 

f. 104-110, in Cristina Păiuşan şi Radu Ciuceanu, op. cit., pp. 91-93. 



20 
 

Biserica Romano-Catolică a fost silită să funcţioneze precar, fără a avea un Statut de 

organizare şi funcţionare recunoscut de stat. Potrivit unui document din 1952, numărul romano-

catolicilor de pe teritoriul românesc era estimat la 1.182.000, cu 694 de parohii, 953 de preoţi de 

parohie şi 262 clerici monahi.
38

 

Biserica Greco-Catolică a fost desfiinţată silit în 1948. Înainte de desfiinţare, Biserica 

Greco-Catolică avea cca. 1.561.000 de credincioşi, organizaţi în patru episcopii şi o 

arhiepiscopie, cu 1807 de parohii, 1966 de preoţi, 52 de mănăstiri masculine (318 vieţuitori) şi 

91 feminine (1826 vieţuitoare), 225 instituţii de educaţie pentru băieţi, 152 instituţii de educaţie 

pentru fete, 111 instituţii caritabile şi de asistenţă socială asistând cca. 10.000 de persoane.
39

 

Autorităţile au căutat să reducă drastic şi activităţile misionare ale cultelor evanghelice 

(neoprotestante), însă succesul lor s-a dovedit limitat. Datele de arhivă par să indice faptul că 

numărul adepţilor acestor comunităţi a crescut rapid inclusiv în perioada comunistă. Astfel, în 

ciuda ostilităţii autorităţilor comuniste, numărul oficial înregistrat al credincioşilor baptişti 

creştea de la 44.380 în 1948 la 78.298 în 1958, numărul adventiştilor creştea de la 20.366 la 

32.535 în aceeaşi perioadă, cea mai spectaculoasă creştere fiind înregistrată în rândurile 

credincioşilor penticostali, numărul oficial al acestora trecând de la doar 3061 înregistraţi oficial 

în 1948 la 53691 în 1958. O creştere semnificativă o înregistra şi comunitatea creştinilor după 

Evanghelie
40

. Numărul credincioşilor şi al comunităţilor locale ale Bisericilor evanghelice 

(neoprotestante) avea să crească şi în perioadele următoare. 

 

Fig. 4 – Evoluţia numărului credincioşilor evanghelici din România 1968-1988 

 
Membri adulţi ai cultelor 

evanghelice (NP) 

1968  1978 1988 

U.B. Baptiste 55310 66940 86510 

Cultul penticostal 47685 69675 102110 

B Adventistă de ziua a şaptea 36860 42160 51685 

Cultul creştin după Evanghelie 22705 26820 29785 

Sursa: Tabel din Arhiva CNSAS, dosar 148, vol. V, f. 87, informaţii preluate după Laurenţiu Tănase, Pluralisation 

religieuse et société en Roumanie, Peter Lang, Bern, 2008, pp. 73-74. 

 

Acestora li se adăugau şi „aparţinătorii”, de regulă copii, şi (probabil) un număr de 

credincioşi (încă) neafiliaţi. Aceste comunităţi, şi în special cea penticostală şi cea baptistă aveau 

să se dovedească cele mai dinamice din acest punct de vedere şi în perioada postcomunistă, după 

cum se va arăta şi mai jos. 

Astfel, succesul măsurilor luate de regimul comunist care vizau limitarea rolului cultelor 

în viaţa de zi cu zi şi în conştiinţa oamenilor a fost limitat. Credinţa şi afilierea religioasă nu par 

                                                           
38

 Raport întocmit pentru Europa Liberă: „Date statistice despre cultele religioase şi despre episcopii catolici”, 8 

februarie 1952, Roma, N.r/3/499, publicat în Ioan-Marius Bucur, Lavinia Stan, Persecuţia Bisericii Catolice din 

România. Documente din Arhiva Europei Libere 1948-1960, ed. a II-a revăzută şi adăugită, Galaxia Gutenberg, 

Târgu Lăpuş, 2005, pp. 79-80. 
39

 După cum rezultă dintr-un raport realizat pentru Europa liberă în septembrie 1952: Raport documentat asupra 

persecuţiei Bisericii Greco-Catolice sua Unite din România de către guvernul comunistm Item nr. 12513/52, 27 

septembrie VI-2854, publicat în Ioan-Marius Bucur, Lavinia Stan, Persecuţia Bisericii Catolice din România. 

Documente din Arhiva Europei Libere 1948-1960, pp. 131-132. 
40

 Gheorghe Modoran, „Confesiunile neoprotestante din România în perioada regimului comunist: 1945-1965”, 

Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. VII, no. 3, p. 660.  
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să fi scăzut semnificativ, după cum o arată datele comparate ale recensămintelor din anii 1930 şi 

1992 (de mai jos).  

  

II.2. Regimul general al cultelor după 1989 

După căderea regimului comunist din România, cultele şi-au redobândit treptat libertatea 

de organizare şi funcţionare, începând să se implice într-un număr crescând de domenii ale vieţii 

sociale. Rolul statului în administrarea directă a cultelor a scăzut considerabil, iar acestea şi-au 

redobândit posibilitatea de a se administra potrivit regulilor proprii. 

II.2.a. Relaţiile dintre Biserică şi Stat 

Din punct de vedere legal, regimul general al cultelor a funcţionat legal potrivit 

Decretului nr.177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase până la intrarea în vigoare a 

Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.  

Din punctul de vedere al finanţării, Statul continuă să ofere o contribuţie (renegociată 

periodic) la salariile personalului clerical (ulterior extinsă şi la o parte a personalului ajutător). 

Cultele aveau totodată dreptul de a organiza colecte şi de a primi donaţii. Ulterior, Statul român 

îşi asumă sau recunoaşte şi alte forme de finanţare directă sau indirectă a activităţilor cultelor. 

O Lege privind regimul general al cultelor în România nu a putut fi adoptată până în anul 

2006. Proiecte succesive au fost de legi au fost dezbătute şi abandonate la începutul anilor 90, 

apoi în anii 1997-1999 şi în sfârşit începând cu anul 2003. În absenţa unui text legal care să 

definească normativ relaţiile între Biserică şi stat,  construcţia postcomunistă a unui nou regim al 

cultelor s-a făcut prin negocieri directe şi succesive între reprezentanţii cultelor şi autorităţile 

statutului. 

Una din primele măsuri legale postcomuniste privitoare la cultele din România a fost 

abrogarea dispoziţiilor Decretului nr. 358/1948 prin care era desfiinţată Biserica Română Unită 

cu Roma - Greco-Catolică, prin Decretul-Lege nr. 9/31 decembrie 1989. Decretul-Lege nr. 126 

din 24 aprilie 1990 îi acorda acesteia statutul de cult recunoscut. Potrivit acestuia, proprietăţile 

confiscate BRU de către stat urmau a fi restituite, iar situaţia bisericilor şi caselor parohiale 

greco-catolice atribuite în 1948 de către stat Bisericii Ortodoxe urma a fi convenită de comun 

acord de cele două Biserici. 

 Biserica Ortodoxă Română începe demersurile pentru recăpătare posibilităţii de a reveni 

în diferite domenii ale vieţii publice încă din ianuarie 1990, adresând CFSN o solicitare în acest 

sens. Printre doleanţele acesteia se regăseau şi dreptul de a organiza asistenţa religioasă în 

instituţiile publice, de a organiza activităţi sociale şi filantropice, educative etc.  

Secretariatul de Stat pentru Culte, principala instituţie responsabilă de gestionarea 

relaţiilor dintre Biserică şi stat, reorganizat în mai 1990, renunţă formal la pretenţia de a 

„controla” direct activităţile cultelor, însă păstrează un număr mare de atribuţii, între care unele 

de intervenţie directă în viaţa cultelor.  

În septembrie 1990 însă, Biserica Ortodoxă Română retrăgea statului dreptul de a 

interveni direct în luarea deciziilor ce ţineau de administrarea sa internă, eliminând din Statutul 

său de organizare şi funcţionare orice prevedere în acest sens. Autorităţile statului au acceptat de 

facto această măsură.  

Statul îşi păstrează însă atribuţia de confirmare în funcţie a ierarhilor cultelor 

recunoscute. Procedura devine una pur formală, autorităţile nemairidicând obiecţii cu privire la 
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ierarhii aleşi. Prevederea mai apărea în proiectul Legii cultelor din 1997-1999, însă ulterior a fost 

abandonat. 

Constituţia României din 1991 (art. 29) garanta libertatea de conştiinţă şi libertatea 

credinţei religioase, precum şi dreptul tutorilor de a-şi educa copiii potrivit convingerilor proprii. 

Statul român recunoştea autonomia cultelor religioase şi le oferea sprijinul său „inclusiv prin 

înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate”. 

Textul se referea la instituţia capelanilor, în curs de creare în instituţiile publice. Constituţia 

asigura totodată (art. 32) libertatea învăţământului religios „potrivit cerinţelor specifice fiecărui 

cult” şi preciza că „în şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege”. 

Erau astfel consacrate constituţional principalele domenii în care înţelegea să sprijine activităţile 

cultelor religioase. Interzicea însă manifestarea oricăror forme de „învrăjbire religioasă” şi 

pretindea exercitatea libertăţii de conştiinţă „în spirit de toleranţă şi de respect reciproc” (art. 29)  

În 1990, încep demersurile pentru organizarea de cursuri de educaţie religioasă în şcolile 

publice, iar în 1991 primele instituţii de învăţământ superior teologic au fost reintegrate oficial în 

sistemul de învăţământ public. Tot începând cu anul 1990 sunt create primele secţii de Teologie-

Asistenţă socială pe lângă unele instituţii de învăţământ superior teologic, secţii care urmau să 

furnizeze Bisericilor personalul specializat necesar pentru dezvoltarea de proiecte sociale.  

În anul 1993, un Protocol de colaborare între Patriarhia Română şi Ministerul Justiţiei 

(revizuit în 1997) punea bazele sistemului de asistenţă religioasă în închisori, conferind preoţilor 

capelani atribuţii religioase, dar şi în domeniile educativ (organizarea de cursuri, conferinţe, 

întrevederi) şi filantropice. În 1995, un Protocol de colaborare între Patriarhia Română şi 

Ministerul Apărării stabilea un prim cadru normativ pentru organizarea asistenţei religioase în 

unităţile armatei.  

Parte a prevederilor acestora, reformulate şi adaptate pentru a deschide accesul în 

instituţiile respective personalului provenind din rândul altor culte recunoscute se regăsesc în 

Legea nr. 195/2000 privind clerul militar. Capelanii angajaţi permanent şi ajutoarele lor urmau să 

fie selecţionaţi în funcţie de afilierea religioasă a majorităţii militarilor sau deţinuţilor, iar 

capelanii principali erau însărcinaţi să faciliteze accesul la asistenţa religioasă militarilor şi 

respectiv deţinuţilor aparţinând altor culte. În majoritatea covârşitoare a cazurilor ponderea cea 

mai mare în rândul beneficiarilor o aveau creştinii ortodocşi, astfel că majoritatea membrilor 

clerului militar aveau să fie clerici ortodocşi. Legea prevedea salarizarea integrală a clericilor 

militari din bugetul instituţiilor respective, iar numirea acestora urma să se facă de către 

instituţiile vizate şi cultul de care aparţineau, de comun acord. Atribuţiile acestora erau 

religioase, militare, educative şi social-filantropice
41

.  

Un Protocol de cooperare între Patriarhia Română şi Ministerul Sănătăţii, semnat în 1995 

(completat de un altul semnat în 2008), reglementează accesul preoţilor în spitale şi pune bazele 

instituţiei capelanului de spital, însă statutul acestora rămânea mai precar decât în celelalte 

instituţii publice, salarizarea preoţilor capelani de aici rămânând negociabilă (urmând să se facă 

fie prin Secretariatul de Stat pentru Culte, fie prin Ministerul Sănătăţii, fie din resursele proprii 

ale cultelor). 
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Iuliana Conovici, Ortodoxia în România postcomunistă. Reconstrucţia unei identităţi publice, vol. 2, Cluj-Napoca: 

Eikon, 2010, pp. 509-539. 
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Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor  

Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor înregistrează o 

diferenţă notabilă faţă de proiectele legislative de până atunci şi prin faptul că include prevederi 

explicite privitoare la rolul social al cultelor religioase.  

Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor organizează 

raportarea Statului la organizaţiile religioase pe trei niveluri de recunoaştere: grupări religioase 

(fără personalitate juridică), asociaţii religioase (persoane juridice de drept privat) şi culte 

recunoscute (persoane juridice cu statutul de organizaţii de utilitate publică). În timp ce 

asociaţiile religioase beneficiază în primul rând de facilităţi fiscale (scutiri de TVA, impozit pe 

venit, impozit pe teren), cultele recunoscute sunt principalii beneficiari ai regimului general 

cultelor din România. 

Statul recunoaşte cultelor „rolul spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural şi de 

parteneriat  social, precum şi statutul lor de factori ai păcii sociale”, în istoria şi în viaţa societăţii 

româneşti (art. 7) şi ca atare le acordă statutul de persoane juridice de utilitate publică (art. 8); se 

angajează să sprijine activitatea lor „spiritual-culturală şi socială” şi în afara graniţelor României 

(art. 8.4), să coopereze şi să încheie, dacă e cazul, parteneriate cu acestea în „domeniile de 

interes comun”  (art. 9.3, 9/4, 9.5); sprijină totodată şi activitatea acestora în calitate de „furnizori 

de servicii sociale”. 

 Încercarea de încadrare a cultelor recunoscute în categoria entităţilor de utilitate publică 

ilustrează modul în care Statul român defineşte rolul religiei în societate: în viziunea 

legislatorului, credinţa nu este doar o chestiune privată, ci un element-cheie al agregării vieţii în 

societate. Credinţa individuală este protejată de criteriile libertăţii religioase şi de conştiinţă, 

nediscriminării (art. 1-5) şi neutralităţii Statului faţă de credinţele religioase sau ideologii atee 

(art. 9). Cultele recunoscute sunt însă desemnate drept principalul mediu prin care credinţa 

religioasă îşi articulează dimensiunea şi funcţia socială.  

Ca atare, ele sunt proiectate să devină şi principalul partener al statului în punerea la lucru 

a implicaţiilor sociale ale convingerilor religioase. Statul român pretinde cultelor „garanţii de 

durabilitate, stabilitate şi interes public”, exprimate printr-o serie de condiţii de recunoaştere 

destul de restrictive. În schimb, oferă cultelor o paletă vastă de posibilităţi de finanţare, de 

facilităţi fiscale, drepturi patrimoniale, acces în învăţământul public şi privat, posibilitatea creării 

unor instituţii de învăţământ confesional, statutul de partener de dialog social pe o serie de 

domenii (art. 50.2) etc.  

Dat fiind că Legea privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor stabilea 

statutul juridic al unităţilor de cult ca entităţi de drept privat, dar de utilitate publică, aceasta le 

conferea implicit cultelor o serie de avantaje, precum posibilitatea de a li se „concesiona servicii 

publice fără caracter comercial”, precum şi acces preferenţial la resurse de la bugetul statului sau 

de la bugetele locale (conform art. 41 a) şi b) al OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii)
42

. 

Începând cu anul 2007, prevederile Legii 489/2006 cu privire la statutul cultelor ca 

furnizor de servicii sociale încep să se materializeze prin semnarea mai multor Protocoale de 

colaborare între Patriarhia Română şi diferite instituţii ale Statului român, după cum urmează: un 

Protocol de colaborare între Patriarhie şi Guvern în domeniul incluziunii sociale este semnat în 

octombrie 2007; în iulie 2008, un Protocol de colaborare în domeniul asistenţei sociale şi 

spirituale între Patriarhia Română şi Ministerul Sănătăţii se adaugă la prevederile precedentului 

acord de colaborare din 1995 (v. mai sus).  
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OG nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 39/31 ianuarie 

2000. 
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Un Proiect de lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică în domeniul 

asistenţei sociale (Pl-x. 630/2009), iniţiat şi adoptat de Parlament cu majoritate covârşitoare de 

voturi, în ciuda unui aviz negativ al Guvernului şi a primirii rezervate din partea Patriarhiei 

Române, a fost în cele din urmă trimis înapoi de Preşedintele României spre reexaminare 

Parlamentului (2011), iar soarta acestuia ulterioară rămâne neclară
43

. 

În schimb, statutul cultelor de furnizori de servicii sociale şi parteneri ai autorităţilor 

administraţiei publice atât centrale, cât şi locale avea să fie pe deplin recunoscut în textul Legii 

nr. 292/2011 privind asistenţa socială (de ex. art 3 (4), art. 38 (3) b), art. 139). Deşi numite 

separat, acestea sunt tratate în textul legii pe picior de egalitate cu toate celelalte categorii de 

furnizori privaţi de servicii sociale. 

 

II.2.b Reglementărispecificeprivindpatrimoniulşifinanţareaşicultelorşi a ONG-urilor cu 

profilreligiosşiregimul fiscal al acestora. 

  

Ca urmare a faptului că Statul român se angajează, prin Constituţie, să sprijine activităţile 

cultelor religioase, de-a lungul perioadei postcomuniste s-au dezvoltat mai multe forme de 

finanţare publică directă sau indirectă a activităţilor acestora. 

 

Finanţări directe de la buget 

În primul rând, se perpetuează sistemul salarizării parţiale a personalului de cult de la 

buget, însă, cu timpul, regimul juridic al acestuia se diversifică. După căderea regimului 

comunist, reglementarea salarizării personalului clerical s-a făcut treptat, prin negocieri 

succesive. Iniţial aceasta s-a stabilit prin hotărâri şi ordonanţe de guvern (HG 122/1992, HG 

373/1992 cu privire la salarizarea clerului şi a altor categorii de personal al cultelor, OG nr. 

38/1994 privind sprijinirea financiară a unităţilor de cult cu venituri mici şi indemnizaţiile 

cadrelor din conducerea cultelor). Treptat, se trece şi la salarizarea personalului neclerical 

necesar pentru buna funcţionare a unităţilor de cult. În ceea ce priveşte marea majoritate a 

personalului de cult, abia în anul 1999 era adoptată o Lege (Legea nr. 142/1999)
44

 privind 

sprijinul statului pentru salarizarea clerului. Se păstra principiul dublei finanţări a salariilor 

clerului – din surse proprii şi din contribuţie de la stat. Gradele clericale erau asimilate unor 

grade didactice, unităţile de cult cu venituri mici puteau beneficia de sprijin suplimentar, iar 

indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor erau fixe, ierarhii cultelor (începând cu 

rangul episcopal şi funcţiile asimilate) având un statut salariat asimilat celui al demnitarilor. 

Legea, cu modificările ulterioare, avea să asigure cadrul juridic pentru salarizarea clerului până 

în 2010, când este înlocuită cu şi abrogată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice
45

. Potrivit acesteia, subvenţia acordată pentru 

salariile personalului de cult în general este de 65% din salariu. Aceasta poate ajunge la 80% din 

salariu pentru parohiile cu venituri mici (max. 30% din totalul posturilor de acelaşi nivel). 
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 Conform fişei de parcurs legislativ a Proiectului: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10655 

(accesată: august 2012). 
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Fişa actului şi textul disponibile la: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=21977 (accesat: august 

2012). 
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 Anexa II a Legii-cadru cuprinde prevederile cu privire la salarizarea personalului clerical şi neclerical al cultelor 

religioase (http://www.cdep.ro/proiecte/2009/300/90/4/leg_pl394_09.pdf , accesat: august 2012).  
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Astfel, în 2010 Legea-cadru prevedea 15.237 de posturi pentru care se asigura salarizarea 

personalului clerical (preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, oficiant de cult), finanţate de la 

bugetul de stat şi 18951 de contribuţii de la bugetele autorităţilor locale pentru personal 

neclerical, 300 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în învăţământul teologic, plus 

40 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să slujească la aşezămintele externe ale 

Bisericii Ortodoxe Române (Anexa II, cap. III, lit. B şi C.), modificabile anual cu satisfacerea 

criteriilor proporţionalităţii cu numărul de credincioşi şi a „nevoilor reale” ale cultelor.
46

 

Există însă şi categorii de personal de cult a căror salarizare se face potrivit unui regim 

juridic diferit. Salarizarea clerului militar (din Armată, Poliţie, Jandarmerie şi serviciile speciale, 

precum şi din sistemul penitenciar) se face integral de către instituţiile în care îndeplinesc funcţia 

de capelani. Salarizarea preoţilor capelani din spitale şi din unităţile de asistenţă socială se face 

în mod neunitar, după cum am arătat mai sus. O situaţie distinctă are şi personalul din unităţile 

de cult din afara graniţelor ţării, pentru care Guvernul alocă global o sumă fixă anuală. Profesorii 

de Religie din sistemul de învăţământ public, precum şi personalul didactic şi nedidactic al 

Facultăţilor de Teologie din învăţământul de stat sunt salarizaţi integral prin intermediul 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ai cărui angajaţi sunt. 

O soluţie aparte de finanţare a activităţilor cultelor este reprezentată de Legea nr. 

103/1992, care acorda cultelor religioase monopolul producerii şi valorificării obiectelor de cult 

(obiecte liturgice, icoane, obiecte de colportaj, calendare religioase, lumânări, veşminte de cult, 

cărţi de cult ş.a). Menită să asigure o sursă stabilă de venituri cultelor religioase, legea a fost 

încălcată sistematic încă din primii ani după adoptarea sa, situaţie care se perpetuează până în 

prezent
47

. 

Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor prevede că, în 

ceea ce priveşte întreţinerea şi desfăşurarea activităţilor cultelor, finanţarea acestora se face în 

primul rând din venituri proprii (art. 10.1), sau din contribuţii pe care cultele le pot pretinde 

credincioşilor (art. 10.2). Finanţarea din surse publice a salarizării clerului se face doar „la 

cerere, prin contribuţii, în raport cu numărul credincioşilor cetăţeni români şi cu nevoile reale de 

subzistenţă şi activitate” 

Pe lângă aceste facilităţi, cultele beneficiază şi de posibilitatea de a obţine finanţări 

suplimentare, între care amintim posibilitatea de a obţine sprijin pentru construirea sau repararea 

unor lăcaşe de cult (art. 10.6 din Legea 489.2006). 

Cultele mai pot obţine finanţări şi de la autorităţile locale, cu diferite destinaţii. 

 

Finanţarea pe proiecte 

 În sfârşit, statul se angajează să sprijine cultele şi în calitatea lor de furnizori de servicii 

sociale, ceea ce se materializează prin finanţarea parţială a unor proiecte cu caracter social ale 

cultelor şi dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu diferite unităţi ale cultelor.  
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 Legea 284/2010 – Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Anexa II, online 

pe siteul Camerei Deputaţilor la http://www.cdep.ro/proiecte/2010/800/30/4/Anexe.pdf (acces:februarie 2012) 
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 În cazul Bisericii Ortodoxe Române, chestiunea neaplicării acestei legi a revenit frecvent în dezbaterile Sfântului 

Sinod, precum şi în unele din predicile ierarhilor (v. Iuliana Conovici, Ortodoxia în România postcomunistă. 

Reconstrucţia unei identităţi publice, vol. 1, Cluj-Napoca: Eikon, 2009). Hotărârea nr. 8348 din 25 octombrie 2011 a 

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (online la: http://www.patriarhia.ro/_layouts/images/File/CSF/8348-

Comunicare%20Legea%20103.pdf, accesat: august 2012) analiza o astfel de situaţie de încălcare şi recunoştea 

competenţa Gărzii Financiare în sancţionarea unor încălcări ale legii. 
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 În calitate de persoane juridice de utilitate publică şi parteneri ai statului, diferitele unităţi 

ale cultelor pot accesa diferite categorii de fonduri europene, pentru programe sociale sau 

educaţionale specifice. 

  Forme de finanţare indirectă 

Atribuind cultelor statutul de utilitate publică, Legea 489/2006 confirmă şi o altă formă 

de sprijin al activităţilor cultelor. Astfel, acestea pot primi în folosinţă (sau chiar în proprietate) 

proprietăţi din domeniul public
48

. 

 Pe lângă acestea, potrivit Legii 489/2006 şi Codului fiscal, cultele religioase beneficiază 

de o mare varietate de facilităţi şi scutiri fiscale (art. 11 din Legea 489/2006 prevede că acestea 

se acordă „în condiţiile legii”), dintre care o parte decurg din sau pot fi asociate statutului de 

utilitate publică (reglementat prin OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii) acordat 

tuturor cultelor recunoscute, iar altele sunt specifice activităţilor cultelor.  

 Astfel, potrivit Codului Fiscal, cultele sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru 

anumite categorii de venituri, care sunt utilizate pentru susţinerea activităţilor cu scop caritabil 

sau a întreţinerii şi reparării lăcaşurilor de cult şi a „clădirilor ecleziastice” (art. 15 e) şi f) ), 

inclusiv a celor destinate învăţământului. În limita a 15000 de euro (care nu trebuie să 

depăşească 10% din veniturile totale), unităţile de cult sunt scutite şi de la plata impozitului pe 

profit pentru activităţile economice. 

Sunt scutite de TVA: livrarea de bunuri şi obiecte de cult sau tipărirea de cărţi cu caracter 

religios care intră sub incidenţa Legii nr. 103/1992 (monopolul cultelor asupra comercializării 

bunurilor de cult) (art. 141 i) ), edificarea, întreţinerea sau extinderea lăcaşelor de cult şi a 

clădirilor cu destinaţie de cult (art. 143 m). Sunt scutite de accize produsele energetice 

achiziţionate de la producători sau distribuitori pentru încălzirea lăcaşurilor de cult. 

Sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri edificiile care sunt lăcaşuri de cult sau 

asimilate, mai puţin cele folosite pentru activităţi economice (art. 250 (1) 3.) Sunt scutite de 

impozitul pe teren  toate terenurile aparţinând cultelor recunoscute şi ale unităţilor lor cu 

personalitate juridică (art. 257 b)) Sunt scutite de taxele pentru eliberarea unor certificate, avize 

şi documente certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşele de cult şi 

construcţiile lor anexe (art. 269 b) 

Statul îşi rezervă însă dreptul de control asupra modului de utilizare a fondurilor alocate 

cultelor de la buget, precum şi asupra respectării destinaţiei bunurilor. Astfel, potrivit Codului 

Fiscal, unităţile de cult obişnuite sunt obligate să ţină contabilitatea în partidă simplă, potrivit 

regimului persoanelor juridice cu scop nelucrativ: sunt obligate să obţină un cod fiscal şi să 

păstreze o evidenţă a tuturor operaţiunilor lor financiare într-un registru (inclusiv a documentelor 

justificative), nefiind însă obligate să depună la sfârşitul anului bilanţul contabil
49

. Dacă 

desfăşoară şi activităţi economice, unităţile de cult sunt obligate să ţină contabilitatea în partidă 

dublă, caz în care trebuie să depună şi bilanţul contabil
50

. Acesta este principalul motiv pentru 
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 Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, art. 12 (Monitorul Oficial, partea I, 

nr. 11/8. 01. 2007, online la: http://www.culte.gov.ro/detaliu-legislatie/vrs/IDleg/18) 
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 Virginia Greceanu-Cocoş, Contabilitatea în partidă simplă şi legislaţia utilă unităţilor de cult religios (filii, 

parohii, mănăstiri, catedrale, paraclise, schituri), ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2010. 
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 Potrivit Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969 din 9 noiembrie 2007; a se vedea şi Liviu 

Zegrean, Reglementări financiar-contabile privind evidenţa în partidă simplă – extras referitor la unităţile de cult – 

2008, material disponibil la http://www.sfantatreime.ro/upload/legislatie/reglem-contabile.pdf (accesat: august 2012)  
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care nu dispunem de datele financiare ale majorităţii organizaţiilor religioase recenzate în baza 

de date a organizaţiilor non-guvernamentale din România
51

.  

 

Finanţarea privată 

  

Cultele mai pot obţine finanţare din surse private, prin donaţii de la persoane fizice sau de 

drept privat. Un rol important în această categorie de finanţare îl joacă donaţiile individuale, 

veniturile obţinute din organizarea de colecte publice etc., precum şi din contribuţiile regulate 

(de ex. zeciuială) sau ocazionale (ex. cu prilejul celebrării unor slujbe religioase), la care se 

adaugă şi legatele testamentare. 

 

 Venituri proprii 

  

 Pe lângă aceste categorii de finanţare publică şi privată, cultele mai pot obţine venituri şi 

din alte surse, cum ar fi exploatarea terenurilor agricole parohiale, mănăstireşti şi/sau eparhiale 

(şi asimilate), precum şi din activităţi economice ale atelierelor, tipografiilor, fabricilor de 

lumânări etc, din producerea de alte bunuri şi obiecte de cult etc.
52

 

 

Chestiunea proprietăţilor bisericeşti: restituiri, compensaţii, complicaţii. 

 

După 1989, chestiunea restituirii proprietăţilor naţionalizate în vremea regimului 

comunist a intrat imediat în atenţia publică. Cultele religioase şi diferitele organizaţii afiliate 

acestora erau doar una din numeroasele categorii îndreptăţite să formuleze revendicări la adresa 

Statului român pentru restituirea proprietăţilor confiscate, atât funciare cât şi imobiliare.  

Într-o situaţie aparte se găsea, în acest context, Biserica Română Unită cu Roma (greco-

catolică), care fusese scoasă în afara legii în timpul regimului comunist: toate bunurile şi 

proprietăţile acesteia intraseră în proprietatea statului, cu excepţia lăcaşelor de cult şi a caselor 

parohiale anexate acestora, care fuseseră transferate de către stat Bisericii Ortodoxe. Decretul-

Lege nr. 126/1990 prin care Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională recunoştea BRU calitatea 

de cult recunoscut stipula totodată restituirea bunurilor confiscate de stat, „cu excepţia moşiilor”, 

„în starea lor actuală” (art. 2), şi prevedea instituirea unei comisii în acest scop. În privinţa 

lăcaşelor de cult şi a caselor parohiale în schimb, CPUN decreta că „situaţia juridică” a acestora 

trebuia stabilită de o comisie mixtă ortodoxă-greco-catolică şi „ţinând seama de dorinţa 

credincioşilor din comunităţile care deţin aceste bunuri” (art. 3), oferind sprijinul statului pentru 

construirea de noi lăcaşe de cult (prin oferirea de terenuri şi resurse financiare) „în localităţile în 

care numărul lăcaşurilor de cult este insuficient în raport cu numărul credincioşilor” (art. 4).  

În baza art. 2, 80 de clădiri şi terenuri au fost restituite Bisericii Române Unite. În 

privinţa lăcaşurilor de cult problema s-a dovedit a fi mai dificilă. Astfel, dacă în Banat 

retrocedările de biserici s-au făcut, în mare, pe cale amiabilă, în Transilvania, unde numărul 
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 Potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare ; Dr. Mihai Antonescu, drd. Ligia 

Antonescu, Aspecte fiscal-contabile privind unităţile de cult din România, online la 
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 Virginia Greceanu-Cocoş, Contabilitatea în partidă simplă şi legislaţia utilă unităţilor de cult religios (filii, 
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bisericilor revendicate era mult mai mare, situaţia a devenit rapid conflictuală. Încercări 

succesive de soluţionare a revendicărilor pe cale amiabilă, prin intervenţie guvernamentală, 

prinformula slujirii alternative nu au reuşit să soluţioneze problema,
53

 şi, frecvent, BRU a optat 

pentru recuperarea în justiţie a unora dintre proprietăţile disputate. 

O serie de clădiri istorice au fost restituite prin ordonanţe de urgenţă în 1997 şi 1998, dar 

abia în anul 2000 o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (nr. 94/2000) privind retrocedarea unor 

bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România crea un prim cadru de restituire 

a fostelor proprietăţi imobiliare ale cultelor. Impactul acesteia a fost extins de Legea 501/2002, 

prin care Ordonanţa de Urgenţă era aprobată şi modificată
54

. Legea 501/2002, cu modificările 

aduse de Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 

unele măsuri adiacente
55

. 

 

 
Fig. 5 - Situaţia retrocedărilor proprietăţilor bisericeşti: privire comparată: 

2004/2010
56

 

 

 Termen 1 – 

4.03.2003 

Retrocedări 

aprobate 

1.03.2004 

Termen 2 – 

25.01.2006 

Dosare 

soluţionate–

decembrie 

2010 

BOR 770 83 2215 881 

BRC 992 94 1203 570 

BRU 2207 9 6723 1052 

B Reform 899 105 1208 684 

B Ev. CA 690 12 1133 492 

B Ev. SP 9 29 22 

Cultul Mozaic 1809 18 1918 633 

Bis. 

Unitariană 

 

 

201 

12 82 56 

Alte culte* 4  303 51 

Total 7568 346 14814 4441 

*Include Biserica Armeană, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, Cultul Musulman şi Cultul Penticostal 

  

Procesul de retrocedare a imobilelor confiscate de Statul român a înaintat lent. Deşi la 

termenele succesive de depunere a dosarelor de retrocedare nu a încetat să crească, numărul 

acestora crescând ajungând la peste 14000, rezolvarea propriu-zisă a cererilor de retrocedare a 

fost lentă, rapoartele anuale ale Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor invocând 
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 Pentru documentarea parcursului juridic, politic şi bisericesc al chestiunii, a se vedea Lavinia Stan, Lucian 

Turcescu, Religion and Politics in Post-Communist Romania, Oxford University Press, Oxford/New York, 2007, 

cap. 5, “The Politics of Orthodox-Greek-Catholic Relations”, pp. 91-118.  
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 Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, „Cu jumătate de măsură. Raport privind procesul retrocedării 
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ca argumente nedepunerea documentaţiei complete, complexitatea situaţiei pe teren a unor 

imobile, întârzierile răspunsurilor autorităţilor competente solicitate pe fiecare dosar etc.
57

 

 

 

 

 

II.3 Concepţia socială a Bisericii 

Concepţia socială creştină s-a articulat în jurul conceptului filantropiei (carităţii) creştine, 

pe baza învăţăturii biblice cu privire la dragostea faţă de aproapele. Ca virtute creştină, 

filantropia este asociată iubirii creştine (agape) şi „presupune un sentiment de bunăvoinţă activă 

faţă de oricine, indiferent de identitatea sau acţiunile acestuia”, o „expresie deliberată, religioasă 

şi plină de sens a dragostei şi compasiunii faţă de umanitate”
58

.  

Creştinismul celebrează demnitatea fundamentală a omului drept „chip al lui Dumnezeu” 

şi încununare a Creaţiei divine. Toţi oamenii sunt consideraţi fraţi în virtutea acestui fapt, şi cu 

atât mai mult după întruparea Fiului lui Dumnezeu. În acest sens, fundamentul filantropiei 

creştine se găseşte în antropologia creştină. Compasiunea faţă de bolnavi, săraci, nevoiaşi este o 

temă recurentă a Evangheliilor, şi preocuparea pentru îngrijirea acestora a fost asumată încă de 

timpuriu de către membrii Bisericii creştine şi această expresie a imperativului ajutorării celor în 

nevoi s-a instituţionalizat încă din primele secole ale creştinismului. Episcopii erau principalii 

responsabili cu administrarea operei caritabile a Bisericii, şi aceştia au fost şi primii iniţiatori ai 

unor forme instituţionalizate de ajutorare a diferitelor categorii de nevoiaşi, fiind secondaţi în 

activităţile lor de diaconi şi diaconiţe.  

Bogăţia şi bunurile materiale erau considerate doar instrumente menite să ajute la 

îndeplinirea vocaţiei fundamentale a omului – îndumnezeirea sau unirea cu Dumnezeu. 

Ataşamentul faţă de bunurile materiale era înţeles ca o piedică în calea îndeplinirii acestei 

vocaţii, întrucât lega mintea omului de lucruri străine de Dumnezeu şi trecătoare. Distribuirea 

bogăţiei pentru ajutorarea celor săraci şi în nevoi era în schimb considerată ca o formă de a 

aduna „comori în cer”. Milostenia era una din virtuţile creştine esenţiale. 

 

Biserica Ortodoxă 

Filantropia creştină nu era înţeleasă doar ca o responsabilitate a clerului Bisericii, ci o 

virtute necesară pentru toţi creştinii. Practica filantropiei era stimulată la nivelul întregii societăţi. 

Aceasta a devenit o virtute imperială a basileului creştin de la Constantinopol, dar a permeat şi 

societatea întreagă, încurajând şi generând diferite forme de solidaritate şi de ajutorare a celor în 

nevoi. În Imperiul Bizantin principalele instituţii care au luat naştere ca expresie a filantropiei 

creştineau fost spitalele (bolniţele), orfelinatele, azilurile pentru bătrâni şi casele pentru primirea 

străinilor şi a nevoiaşilor. La acestea se adăugau distribuţiile de bani şi bunuri necesare traiului 

pentru cei în nevoi, practicate şi încurajate atât de Biserică, şi răspândite în toate păturile 

societăţii. 

Tradiţia filantropiei creştine avea în centru grija pentru persoana umană în ansamblul ei, 

trup şi suflet, şi de aceea îngrijirile, educaţia şi practicile medicale erau integrate cu participarea 
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la viaţa liturgică a Bisericii, iar acesta avea să rămână un principiu esenţial al gândirii şi practicii 

sociale ortodoxe până în prezent. 

În Ţările Române, asemenea instituţii, întemeiate fie de clerici, fie de domnie sau de 

persoane private, urmând tradiţia bizantină, îşi aveau propriile statute de întemeiere şi reguli 

interne. Erau instituţii care funcţionau fie în baza unor danii cu destinaţie specifică, fie prin 

legate testamentare. Foarte frecvent, în administrarea acestora erau implicate clerul bisericesc 

sau superiorii mănăstirilor.  

Odată cu modernizarea politică a spaţiului românesc, Statul avea să preia treptat o parte 

din funcţiile sociale îndeplinite până atunci în mare parte de Biserică. Începând cu 

Regulamentele Organice, în anii 1830, Statul preia, în Ţara Românească şi Moldova, principalele 

instituţii de binefacere existente, transformându-le progresiv în instituţii medicale şi sociale de 

tip modern. Iniţial, finanţarea acestora se face în mare parte tot cu ajutorul Bisericii, însă sub 

controlul Statului, prin intermediul Caselor făcătoare de bine, menite să susţină financiar de 

instituţii sociale şi de educaţie, în timp ce principalele aşezăminte spitaliceşti, cum erau de 

exemplu în Ţara Românească spitalele Colţea, Pantelimon şi Filantropia au fost trecute în 

administrarea Eforiei spitalelor din cadrul Logofeţiei trebilor bisericeşti. 

Odată cu preluarea treptată a fondurilor Bisericii Ortodoxe de către Stat
59

, urmată în 

vremea lui Alexandru Ioan Cuza de secularizarea averilor mănăstireşti şi de o reorganizare a 

Bisericii sub egida statului aveau să priveze Biserica de cea mai mare parte a fondurilor pe care 

le avea la dispoziţie pentru activităţi filantropice. Odată cu normalizarea treptată a relaţiilor între 

Biserică şi Stat, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, au început să reapară instituţii de binefacere 

administrate de Biserică sau sub egida Bisericii Ortodoxe, fie sub forma unor instituţii caritabile 

de tip tradiţional, ca cele amintite mai sus, fie prin crearea de instituţii noi. 

În Transilvania, instituţii caritabile ortodoxe încep să se dezvolte în secolul al XIX-lea, 

îndeosebi din vremea mitropolitului Andrei Şaguna, care creează el însuşi mai multe fundaţii de 

binefacere. 

Unele asociaţii ortodoxe, funcţionând cu binecuvântarea Bisericii, precum Societatea 

Naţională a Femeilor Ortodoxe, înfiinţată în 1876, şi-au asumat drept sarcină crearea de 

biblioteci populare, instituţii educative (îndeosebi institute pentru fete, însă şi şcoli de băieţi) şi 

de binefacere – cantine pentru săraci, grădiniţe pentru copiii fără posibilităţi, burse pentru 

sprijinirea elevilor săraci, cămine pentru refugiaţi, însă ulterior şi farmacii şi spitale. După primul 

Război Mondial, în care România a avut pierderi umane foarte mari, un rol important l-au avut 

orfelinatele şi instituţiile menite să-i sprijine pe invalizii de război şi pe orfanii de război şi 

familiile acestora.  

Alte organizaţii, precum Oastea Domnului, au desfăşurat la rândul lor o serie de activităţi 

sociale, organizând cantine pentru săraci, şcoli profesionale ş.a. Aceasta a organizat totodată o 

campanie împotriva alcoolismului şi a fumatului a avut un impact semnificativ în epocă, sau 

Frăţia Ortodoxă Română, care desfăşura şi ea o serie de societăţi de binefacere.  

Îndeosebi în perioada interbelică, activităţile sociale şi caritabile ale Bisericii au luat 

amploare. Astfel, în 1936 funcţionau 50 de unităţi de asistenţă socială de stat şi 471 aparţinând 

Bisericii
60

. Activităţile asociaţiilor şi fundaţiilor caritabile şi de educaţie ale tuturor cultelor din 

România au fost întrerupte în timpul regimului comunist. Singurele forme de asistenţă a săracilor 
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care au supravieţuit au fost organizarea de colecte pentru sprijinirea victimelor calamităţilor 

naturale sau ajutorarea directă a săracilor, în parohii.După 1989, Biserica şi asociaţiile apropiate 

acesteia au renăscut, însă, odată cu căderea comunismului, Biserica Ortodoxă s-a (re)găsit în 

situaţia de a se confrunta cu o serie de probleme noi, pe care le întâmpina acum fără o viziune 

coerentă asupra modernităţii înseşi.  

Spre deosebire de Biserica Catolică, care îşi construise propria doctrină socială pornind 

de la provocările societăţilor occidentale moderne, Biserica Ortodoxă în ansamblul ei nu 

asimilase încă toate aspectele şi consecinţele procesului de modernizare, între care în primul rând 

pe cele ale abandonării angajamentului religios de către statul modern
61

. Întâlnirea Bisericilor 

Ortodoxe cu Statul modern pe teren naţional a ocultat în mare parte, vreme de peste un secol şi 

jumătate, această realitate. O înţelegere ortodoxă a modernităţii, în forma pe care aceasta a luat-o 

la sfârşitul secolului XX a trebuit să se construiască treptat, şi este încă în curs de articulare.  

O dezbatere asupra posibilităţii articulării unei doctrine sociale ortodoxe comparabile cu 

cea din Biserica Catolică a luat naştere la sfârşitul anilor ’90, începutul anilor 2000, şi mai ales 

după ce Biserica Ortodoxă Rusă a adoptat un amplu document în care îşi articula propria viziune 

asupra societăţii şi problemelor acesteia, Bazele concepţiei sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse. 

Evitând termenul de „doctrină” socială, considerat inadecvat pentru a descrie pluralitatea de 

opinii şi înţelegeri ale diferitelor teme sociale relevante pentru societatea modernă din sânul 

Bisericii Ortodoxe, teologii au preferat termeni ca „gândire socială”, „concepţie socială”, „etică 

socială”. Această reflecţie teologică a continuat să se organizeze până la întemeierea unei noi 

discipline teologice, „teologia socială”. Gândirea socială ortodoxă nu abordează decât arareori 

teme importante ale doctrinei sociale catolice, precum munca, proprietatea şi problemele 

economice, concentrându-se în schimb pe chestiuni de antropologie, etică socială şi bioetică.  

 Potrivit acestui documen
62

 articularitatea antropologiei ortodoxe este caracterul ei 

personalist. Ca fiinţă după chipul lui Dumnezeu, omul este caracterizat în primul rând prin 

libertate şi demnitate, însă viaţa omului, ca persoană, are sens doar în relaţie – cu Dumnezeu, dar 

şi cu oamenii. Libertatea omului este definită în primul rând prin raportare la Dumnezeu şi la 

vocaţia naturală a omului, anume îndumnezeirea. Prin urmare, ea este în primul rând liber 

arbitru, iar în al doilea rând libertatea faţă de păcat. Tensiunea între cele două rămâne 

nerezolvată, căci, dacă omul este liber să aleagă între bine şi rău, alegerea îndepărtării de 

Dumnezeu nu este considerată a fi o adevărată formă de libertate. Modelul absolut al omului – al 

omului liber – este Iisus Hristos. 

În plus, libertatea omului este marcată de dimensiunea relaţională a persoanei umane. La 

modul ideal, societatea însăşi ar trebui să se articuleze în aşa fel încât să permită fiecăruia să 

trăiască potrivit chemării naturale a fiecărei fiinţe umane spre unirea cu Dumnezeu. Modelul 

ideal al vieţii în societate este în fapt cel al vieţii intra-trinitare: o comunitate perfect armonioasă 

de iubire şi slujire reciprocă şi de permanentă dăruire de sine. 

Această înţelegere a dus la a  la o reinterpretare a doctrinei drepturilor omului, care 

capătă în înţelegerea ortodoxă o semnificaţie aparte: drepturile sunt corelate cu responsabilităţi, 

iar responsabilitatea creştinilor este, în societate, ca şi în viaţa privată, să nu abuzeze de liberul 

arbitru, reclamând un „drept la păcat”.  

Binele comun se defineşte, în acest context, din perspectiva obiectivului final, care este 

unul spiritual. El presupune, pentru Biserică, coresponsabilitatea membrilor acesteia pentru 
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soarta semenilor şi a societăţii. Spre deosebire de doctrina socială catolică, şi probabil şi datorită 

articulării Bisericii Ortodoxe în mai multe Biserici autocefale delimitate teritorial şi naţional, a  

în gândirea socială ortodoxă nu regăsim o analiză detaliată a structurilor economice şi politice ale 

lumii în ansamblul ei sau idei specifice de ameliorare a acestora, considerate a fi mai degrabă 

responsabilitatea autorităţilor politice ale momentului. Accentul cade mai degrabă pe 

aprofundarea sensului drepturilor, responsabilităţilor şi libertăţilor omului şi ale comunităţilor 

umane, reinterpretate din perspectiva antropologiei creştine
63

. 

Spre deosebire de Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Română nu a emis până în 

prezent un document unitar care să reflecte normativ perspectiva sa de ansamblu şi principiile 

sale de gândire şi acţiune socială, concentrându-se în schimb pe câteva aspecte ale bioeticii: 

problema transplantului, cea a avortului (şi contracepţiei) şi cea a eutanasiei, asupra cărora a 

emis documente distincte în anii 2004 şi 2005. Odată cu adoptarea noului Statut de organizare şi 

funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române, aceasta şi-a asumat în schimb ca parte constitutivă a 

fiinţei şi misiunii sale dimensiunea social-filantropică. 

  

Biserica Catolică  

  

Începând de la sfârşitul secolului al XIX-lea Biserica Catolică şi-a articulat un corp de 

doctrină socială, concretizat într-o serie de documente cu caracter normativ la care se raportează 

în abordarea problemelor societăţii contemporane.Biserica Catolică îşi asumă rolul de a pronunţa 

judecăţi morale asupra unor probleme economice şi sociale, atunci când consideră că acestea 

sunt relevante pentru mântuirea personală a credincioşilor sau când consideră că sunt afectate 

drepturile fundamentale ale omului
64

.  

Enciclica Rerum novarum (1891) a Papei Leon al XIII-lea abordează problemele 

caracterului muncii şi al proprietăţii private, în contextul industrializării rapide a ţărilor din 

Europa Occidentală şi a ascensiunii marxismului. 

Începând cu acest document, Biserica Catolică propune o reflecţie sistematică asupra 

problemelor societăţii moderne şi o raportare critică la diferitele opţiuni ideologice alternative cu 

privire la aceste probleme. Criticând atât marxismul cât şi capitalismul pentru abordarea 

societăţii din perspectivă exclusiv economică şi semnalând nocivitatea atât a unui colectivism cât 

şi a unui individualism excesiv, Biserica Catolică propune în schimb un model alternativ de 

societate care să plaseze în centru demnitatea umană şi solidaritatea şi întemeiat pe cooperarea, 

nu pe lupta între diferitele clase sociale. Dreptatea şi echitatea sunt considerate principii 

fundamentale ale vieţii sociale şi criterii de evaluare a legitimităţii unor opţiuni politice şi 

economice specifice. Afirmaţiile sunt reluate şi aprofundate în enciclica Quadragesimo Anno 

(1931) a papei Pius al XI-lea, care propune principiul subsidiarităţii ca mod de articulare a 

relaţiilor între stat şi instituţiile cu caracter privat.  

Enciclica Mater et Magistra (1961)a papei Ioan al XXIII-lea insistă asupra importanţei 

valorilor atât la nivel personal, cât şi la nivelul societăţii şi al statului, într-un mod care să 

permită respectarea demnităţii umane şi să încurajeze dezvoltarea solidarităţii sociale. Pe plan 

politic, documentul adoptă o poziţie mediană, evaluând ca pozitivă implicarea statului în 
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stimularea solidarităţii sociale, promovarea drepturilor (inclusiv economice) ale omului şi 

asigurarea unei bune funcţionări a societăţii, în virtutea vocaţiei acestuia de promovare a binelui 

comun. Consideră în acelaşi timp necesară o limitare a autorităţii statului doar la domeniile unde 

intervenţia ei este absolut necesară. Pentru o bună funcţionare a unei societăţi, este însă necesară 

şi utilă dezvoltarea cât mai multor întreprinderi şi corpuri intermediare.  

Enciclica Pacem in Terris (1963), redactată în contextul escaladării tensiunilor dintre 

URSS şi Statele Unite reia şi sistematizează aceste ideişi insistă asupra nevoii ca Biserica 

Catolică să se angajeze în promovarea păcii. 

Cu prilejul Conciliului Vatican II au fost adoptate două documente importante pentru 

doctrina socială catolică. Constituţia Pastorală Gaudium et Spes (1965)reia şi tratează pe larg 

modul în care Biserica Catolică în ansamblul ei, cler şi credincioşi înţelege să se raporteze la 

principalele probleme politice, economice şi morale ale vremii. Prioritatea oricărei organizări 

sociale şi/sau structuri economice sau politice trebuie să fie libera dezvoltare a fiinţei 

umane.DeclaraţiaDignitatis Humanaeemisă cu acelaşi prilej proclamă libertatea religioasă ca 

drept fundamental al persoanei, dar şi ar comunităţilor.  

Encilica Populorum Progressio (1967) a Papei Paul al VI-lea afirmă nevoia de dezvoltare 

a tuturor comunităţilor umane, îndeosebi a celor mai sărace, ca necesitate a construirii unei 

societăţi drepte şi pacifice. Participarea la eforturile de dezvoltare economică, socială şi spirituală 

a popoarelor, ca şi a tuturor persoanelor umane este considerată o îndatorire a tuturor persoanelor 

şi guvernelor, fiind întemeiată pe solidaritatea şi coresponsabilitatea care leagă întreaga 

umanitate şi pe afirmarea demnităţii fundamentale a persoanei umane. Înţelegerea acestor valori 

fundamentale ar trebui să stea la baza unui „nou umanism”.Tema avea să fie reluată şi 

aprofundată în enciclicele Laborem Exercens (1981) şi Sollicitudo Rei Socialis (1987) ale Papei 

Ioan Paul al II-lea.  

Octogesima Adveniens (1971), enciclica papei Paul al VI-lea la optzeci de ani după 

Rerum Novarum cuprinde o reevaluare a precedentelor documente de doctrină socială şi tratează 

mai atent câteva probleme ale momentului, precum efectele urbanizării, situaţia şi statutul 

femeilor în societate, impactul mass-media asupra societăţii etc. 

După căderea regimurilor comuniste în 1989, a căror importanţă o subliniază, punând în 

evidenţă eşecul social, politic şi economic al marxismului, enciclica Centesimus Annus (1991) 

propune o recapitulare şi reevaluare a doctrinei sociale a Bisericii Catolice începând cu Rerum 

Novarum. Afirmând că „omul este calea Bisericii”, enciclica propune un nou concept, vorbind 

despre nevoia de a construi o „civilizaţie a iubirii”
65

.O sinteză a întregului efort de construcţie a 

doctrinei sociale a Bisericii Catolice, Compendiul de doctrină socială a Bisericii a fost finalizat 

şi publicat de Consiliul Pontifical „Iustitia et Pax” în 2005. 

Papa Benedict al XVI-lea a emis, de la instalarea sa pe tronul pontifical, trei enciclice, 

între care două sunt mai semnificative pentru articularea doctrinei sociale a Bisericii 

Catolice:Deus Caritas Est (2005) şiCaritas in Veritate (2009). Cea dintâi prezintă angajamentul 

social al bisericii ca expresie a iubirii faţă de fiinţa umană, inspirată de modelul iubirii trinitare şi 

a dragostei lui Hristos faţă de Biserică. Slujirea caritabilă este considerată parte esenţială a 

misiunii Bisericii Catolice, alături de propovăduirea Evangheliei şi slujirea liturgică. Biserica 

participă la organizarea mai justă a societăţii, însă consideră că sarcina edificării unei societăţi 

mai juste aparţine în primul rând autorităţii politice. Deus Caritas Estprezintă totodată în 
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ansamblu modul în care Biserica Catolică înţelege să îşi organizeze activităţile caritabile: pentru 

a răspunde nevoilor imediate, cu ajutorul unui personal competent, în mod nepartizan, 

neideologic şi neprozelit, dar păstrând înţelegerea profundă a caracterului spiritual al slujirii 

caritabile, aşezate sub îndrumarea şi aflată în legătură strânsă cu episcopatul local. 

Caritas in Veritate reafirmă sensul slujirii caritabile a Bisericii Catolice ca mărturie a 

adevărului creştin. Reluând tema dezvoltării din enciclica Populorum Progressio, o reanalizează 

din perspectiva noilor evoluţii (globalizare, criza economică, criza democraţiei, creşterea 

inegalităţilor sociale etc). Denunţând deriva societăţilor actuale spre o cultură a morţii, afirmă că 

o dezvoltare reală a societăţii umane nu este posibilă fără o „cultură a vieţii”.  

 

Biserica Reformată 

 

Biserica Reformată are o lungă tradiţie caritativă. Ajutorarea săracilor, alinarea bolnavilor 

şi nevoiaşilor şi educarea tinerilor sunt considerate porunci dumnezeieşti, având întemeiere 

scripturistică. Acestea sunt evocate pe larg ca datorii atât ale credincioşilor, cât şi ale Bisericii 

chiar din textul celei de a doua Mărturisiri de credinţă helvetice (1566)
66

.  

Pentru credincioşi, ajutorarea directă a săracilor este considerată a fi necesară pentru cei 

care, căindu-se de păcatele lor, se reîntorc la credinţa în Dumnezeu. Faptele bune, inclusiv cele 

caritabile sunt considerate o consecinţă firească şi necesară a credinţei şi sunt totodată o dovadă a 

lucrării harului dumnezeiesc în om, întrucât altminteri omul singur – fiinţă căzută – este 

considerat incapabil să facă singur binele. Acestea sunt totodată considerate a fi şi o expresie a 

recunoştinţei omului faţă de Dumnezeu. 

 Pentru Biserică, actele de caritate sunt una din poruncile dumnezeieşti şi sunt totodată 

tratate ca o nevoie firească a comunităţii, pe care aceasta îşi asumă sarcina să o satisfacă, după 

putinţă, şi cu ajutorul slujitorilor ordinaţi. De obicei, operele caritabile ale Bisericii ţin de 

responsabilitatea diaconilor. În acelaşi timp, ca urmare a folosirii limbii vernaculare în cult şi a 

importanţei citirii Bibliei, precum şi a nevoilor de stabilire a unui sistem de catehizare a tinerilor, 

Bisericile reformate au dezvoltat şi o serie de forme şi instituţii de educaţie. Astfel, în multe 

locuri, bisericile reformate funcţionau ca nişte adevărate „comunităţi caritabile”
67

.  

Acesta este şi cazul Bisericii Reformate din România actuală. Pe teritoriul Transilvaniei, 

comunităţile reformate s-au dotat cu propriile lor instituţii de învăţământ încă de timpuriu. O 

şcoală particulară reformată funcţiona la Târgu Mureş încă din 1557, fiind transformată ulterior 

în Colegiu reformat (în prezent Liceul teoretic „Bolyai Farkas”); instituţii similare apar la Cluj, 

Alba-Iulia, Oradea, Aiud, Sfântu Gheorghe etc. De-a lungul timpului, numărul instituţiilor de 

învăţământ reformate avea să crească considerabil, ajungând să dispună în perioada interbelică 

de circa 400 de şcoli şi 16 colegii şi licee
68

. 

Atât şcolile cât şi aşezămintele caritabile ale Bisericii Reformate au fost naţionalizate sau 

silite să îşi întrerupă activitatea în perioada comunistă. Acestea au fost reluate însă după 1989. 
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Între altele, Biserica Reformată a iniţiat crearea de case de copii, azile, cabinete medicale, centre 

de asistenţă socială în principalele oraşe din Transilvania.  
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III. Comportamentul religios în România şi implicaţiile sale pentru economia 

socială: evoluţii generale. 
Potrivit cercetărilor disponibile până în prezent, nivelul religiozităţii şi cel al afilierii 

religioase ale cetăţenilor României sunt printre cele mai ridicate din Europa. România a 

înregistrat afilierea religioasă a cetăţenilor României în cadrul recensămintelor generale ale 

populaţiei atât în perioada interbelică, cât şi după căderea regimului comunist, spre deosebire de 

alte ţări europene, unde asemenea date nu sunt prelucrate, iar afilierea religioasă a populaţiei este 

estimată pe bază de anchete sociologice. În afară de datele privind afilierea religioasă a 

populaţiei, o serie de anchete sociologice au permis decelarea unor altor aspecte şi tendinţe 

importante în ceea ce priveşte comportamentul religios al cetăţenilor României. În cele ce 

urmează, vom prezenta principalele date ce ţin de comportamentul religios al cetăţenilor români, 

aşa cum reies ele din recensămintele populaţiei şi respectiv din anchete sociologiceprecum 

Barometrul Opiniei Publice, Eurobarometrul şi European Values Survey. 

 

III.1 Afiliereareligioasă a populaţieiRomâniei: date comparative 

Lipsa informaţiilor despre afilierea religioasă din formularele de recensământ din 

perioada comunistă nu permite urmărirea riguroasă a evoluţiei afilierii religioase a locuitorilor 

României între al doilea Război Mondial şi căderea regimului comunist. Cu toate acestea, ne 

putem face o imagine a evoluţiei acesteia comparând datele de la recensămintele din 1992 şi 

2002 cu cele din anul 1930. Ţinând seama de modificările teritoriale (recensământul din 1930 

acoperă şi teritoriul Basarabiei, Bucovinei de Nord şi Cadrilaterului)
69

, afilierea religioasă a 

cetăţenilor României , în ciuda intervalului de 45 de ani de comunism, rămâne foarte ridicată şi 

relativ stabilă. 

 Fig. 6 - Afilierea religioasă a populaţiei României: Date comparative. 
Religia (%) 1930 1992 2002 2011 

Ortodoxă 72,59 86,81 86,67 85,95 

Romano-Catolică 6,83 5,09 4,73 4,56 

Reformată 3,94 3,51 3,21 3,15 

Penticostală  0,96 1,52 1,93 

Greco-Catolică 7,90 1,0 0,9 0,84 

Baptistă 0,34 0,47 0,59 0,62 

Adventistă de ziua a şaptea 0,09 0,33 0,44 0,45 

Musulmană 1,03 0,24 0,31  

Unitariană 0,38 0,33 0,30  

Creştină după Evanghelie  0,21 0,21  

Creştină de rit vechi 0,32 0,12 0,18  

Evanghelică luterană S.P.  0,09 0,10  
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Evanghelică   0,08  

Evanghelică C.A. 2,21 0,17 0,05  

Mozaică 4,16 0,04 0,02  

Altă religie 0,04 0,23 0,40 1,80* 

Fără religie  0,10 0,06 0,12 

Atei 0,04 0,04 0,04 0,11 

Nedeclarată 0,04 0,03 0,08 0,44 

Tabel preluat după: Ministerul Culturii şi Cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte, Viaţa religioasă în România, 

ediţia a II-a, ed. Bizantină, Bucureşti, 2005, pp. 255-256, completat cu datele preliminare ale Recensământului din 

2011 prelucrate după cele publicate pe siteul Institutului Naţional de Statistică
70

. 

*Rubrica „alte religii” cuprinde în 2011 toate religiile care au mai puţin de 85000 persoane la nivel 

naţional, respectiv persoanele care s-au declarat de religie: ortodoxă sârbă, evanghelică de confesiune augustană, 

evanghelică lutherană (Biserica Evanghelică Lutherană din România), unitariană, armeană, creştină de rit vechi, 

creştină dupa evanghelie, evanghelică (Biserica Evanghelică Română), musulmană, mozaică, martorii lui Iehova. 

 

Scăderea dramatică a ponderii Bisericii Greco-Catolice se explică prin desfiinţarea ei de 

către regimul comunist. Reprezentanţii acesteia au contestat datele celor două referendumuri 

postcomuniste, estimând că ponderea credincioşilor greco-catolici ar fi de circa 3,6% din 

populaţie
71

. Chiar în aceste condiţii, ponderea ei rămâne mult mai scăzută decât în perioada 

precomunistă. În afară de această scădere semnificativă, constatăm şi după 1990 uşoare scăderi 

ale ponderii afilierii la unele confesiuni tradiţionale (ortodoxă, romano-catolică, reformată, 

evanghelică de confesiune augustană, unitariană şi mozaică). Se înregistrează în schimb creşteri 

semnificative numeric ale afilierii la cultele neo-protestante (penticostal, baptist, adventist şi 

evanghelic şi creştin după Evanghelie
72

), precum şi o uşoară creştere a ponderii populaţiei 

musulmane şi a celei afiliate cultului creştin de rit vechi
73

. Ponderea ateilor rămâne remarcabil de 

stabilă; se înregistrează o scădere în rândul persoanelor care se declară fără religie, în timp ce 

creşte numărul celor care aleg să nu îşi declare religia; cumulată, ponderea acestor ultime trei 

categorii trece de la 0,17% la 0,18%
74

.  

                                                           
70

 Disponibile la http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ (accesat: august 2012) 
71

 Potrivit Raportului privind libertatea religioasă (2011) al Departamentului de Stat American (disponibil la: 

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?dlid=192853, accesat: august 2012). 
72

 Recensământul din 1992 înregistrează cumulat afilierea la cultul creştin după evanghelie şi cel evanghelic (urmare 

a unirii forţate a celor două culte în perioada comunistă), în timp ce recensământul din 2002 le înregistrează separat. 

Ca urmare, se poate considera că avem de-a face cu o creştere a ponderii acestora. 
73

 Este vorba de staroveri sau vechii-credincioşi, confesiunea tradiţională a lipovenilor din România, care se înscrie 

în descendenţa unei schisme a Bisericii Ortodoxe Ruse din secolul al XVII-lea. Acest cult nu trebuie confundat cu 

Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România, înregistrată în prezent ca asociaţie religioasă, potrivit Legii 489/2006 

privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, apărută ca urmare a unei schisme produse în sânul 

Bisericii Ortodoxe în secolul XX, ca urmare a adoptării reformei calendarului de către unele Biserici Ortodoxe, între 

care Biserica Ortodoxă Română. 
74

 Anchetele sociologice de tipul European Values Survey înregistrează o pondere mai mare a neafilierii religioase, 

aceasta rămânând relativ constantă pe parcursul anilor 1990 şi până în 2000, în jurul a 2% (Mălina Voicu, „Afilierea 

şi practica religioasă în post-comunism. România în context european”, ORMA. Revistă de studii etnologice şi 

istorico-religioase, nr. 7/2008, pp. 7-25, online la: http://www.orma.ro/wp-content/uploads/2008/10/1_malina-

voicu.pdf (accesat: august 2012). Asociaţia secular-umanistă din România contestă rezultatele referendumurilor 

precedente şi, evocând aceleaşi cercetări sociologice, estimează ponderea ateilor la până la 6-7% din populaţie 

(http://www.recensamant2011.ro/despre-campanie/ce-spun-sondajele, accesat: august 2012). Rezultatele ultimului 

recensământ (a se vedea mai jos) confirmă o pondere mai ridicată a ateilor şi necredincioşilor în totalul populaţiei, 

însă doar în jurul a 2%.   



38 
 

Rezultatele preliminare de la recensământul din 2011, recent publicate, oferă noi date 

despre această evoluţie. În condiţiile scăderii populaţiei totale, constatăm o continuare a trendului 

uşor descendent al afilierii la confesiunile tradiţionale, precum şi o perpetuare a tendinţei de 

creştere a afilierii la unele culte neoprotestante, îndeosebi la cultul penticostal şi la cel baptist, în 

timp ce adventiştii înregistrează doar o creştere marginală. Nu putem estima care este în prezent 

situaţia actuală a celorlalte culte: ponderea cumulată a afilierii la mai multe culte recunoscute 

este înregistrate în rezultatele din 2011 la categoria „alte religii”. În aceste condiţii, această 

rubrică trece de la 1,44% la 1,80%, însă nu avem indicii pentru a distinge unde se înregistrează 

creşterea. Constatăm totodată o creştere importantă a numărului persoanelor care se declară fără 

religie, atee sau care nu îşi declară religia (creşterea cea mai importantă), ponderea cumulată a 

acestora trecând de la 0,18% la 0,67% din populaţie  

 

III.2. Comportamentulreligios al populaţiei –evoluţii. 

Nu numai afilierea religioasă declarată a populaţiei României rămâne printre cele mai 

ridicate din Europa. Încrederea în instituţiile religioase a rămas constant foarte ridicată de-a 

lungul întregii perioade postcomuniste, iar răspunsurile la întrebări cu privire la rolul religiei în 

viaţa personală, ca şi în viaţa socială, publică confirmă importanţa ridicată a valorilor şi 

instituţiilor religioase în viaţa cetăţenilor României, comparativ cu alte ţări.  

Practica religioasă înregistrează în schimb niveluri mai scăzute decât în unele ţări 

europene majoritar catolice, ceea ce înscrie România în tendinţa generală a ţărilor majoritar 

ortodoxe, unde participarea liturgică rămâne mai scăzută, chiar atunci când ceilalţi indicatori sunt 

mai mari decât în alte ţări
75

. Comparativ cu alte ţări majoritar ortodoxe, în România participarea 

liturgică este însă semnificativ mai ridicată. La începutul anilor 2000, indicatorii credinţei 

religioase, încredrerii în Biserică şi cu privire la rolul religiei în viaţa personală crescuseră faţă de 

anii 1990
76

. 

Cercetări recente arată faptul că afilierea religioasă ridicată, încrederea în Biserică şi rolul 

important al religiei în viaţa personală şi socială sunt confirmat şi se manifestă şi prin asumarea 

unor angajamente materiale şi de voluntariat ale cetăţenilor faţă de Biserici şi culte. 

Astfel, cultele (unităţi de cult şi alte instituţii care oferă servicii religioase) par a fi între 

principalele beneficiare ale redirecţionărilor a 2% din impozit. Astfel, potrivit unei cercetări 

FDSC
77

, pe anul 2008, ponderea celor care au direcţionat 2% din impozit direct spre culte (în 

această cifră nu sunt incluse activităţile organizaţiile cu profil religios care desfăşoară activităţi 

sociale, medicale sau de învăţământ) era de 40% din totalul populaţiei care făcuse direcţionarea. 

Un sondaj GFK Omnibus din martie 2010
78

 indica faptul că ponderea celor care ar fi direcţionat 

2% din impozit spre culte sau asociaţii sau fundaţii bisericeşti era de 29% în anul 2009.  
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Mălina Voicu, op.cit; Olaf Müller, “Religion in Central and Eastern Europe. Was There a Re-Awakening after the 

Breakdown of Communism?”, in Detlef Pollack and Daniel V. A. Olson (eds.), The Role of Religion in Modern 

Societies, Routledge, New York and London, 2008, pp. 63-90; Eurobarometru 69: Valorile europenilor (online la 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_values_en.pdf, accesat: august 2012) relevă o apreciere 

semnificativ mai largăa religiei ca valoare centrală decât în alte ţări europene (19% faţă de media europeană de 7%).  
76

 Olaf Müller, op.cit. 
77

FDSC, România 2010. Sectorul non-guvernamental – profil, tendinţe, provocări, Bucureşti, 2011, pp. 74-80.  
78

 Disponibil online la http://www.gfk-ro.com/public_relations/press/multiple_pg/005844/index.ro.html (accesat: 

august 2011). 
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În acelaşi timp, peste 50% din adulţi au făcut cel puţin o donaţie la biserică în decursul 

unui an de zile, o dată sau de mai multe ori. 18,6% au făcut muncă voluntară în folosul bisericii 

sau comunităţii de care aparţin şi 4,9% au făcut sau fac parte dintr-un comitet parohial sau 

bisericesc
79

. 

 

IV. Rolul principalelor organizaţii cu profil religios din România în economia 

socială 

  

IV.1. Evoluţia organizaţiilor cu profil religios – date generale 

Numărul organizaţiilor religioase înregistrate în evidenţele Institutului Naţional de 

Statistică au cunoscut un consistent trend ascendent după căderea regimului comunist, ilustrând 

dinamismul vieţii religioase din România postcomunistă.  

Fig. 7 – Evoluţia numărului organizaţiilor religioase din România 

 

An 
Nr. organizaţii religioase 

1996 6,591 

1997 8,739 

1998 10,302 

1999 11,300 

2000 11,673 

2001 11,726 

2002 14,384 

2003 15,651 

2004 16,201 

2005 16,787 

2006 18,377 

2007 18,886 

2008 18,657 

2009 18,429 

 

Potrivit Anuarului Statistic al României, numărul acestora a crescut în ritm relativ stabil 

în perioada de la 6.591 în 1996 la 18.886 în 2007, cu un salt ascendent între anii 2001 şi 2002
80

. 

În anul 2007 se înregistrează un maxim, după care numărul organizaţiilor intră într-un uşor 

declin. 
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 Omnibus 2010, FDSC, sondaj naţional realizat de Mercury Research. 
80

FDSC, România 2010. Sectorul non-guvernamental – profil, tendinţe, provocări, Bucureşti, 2011, p. 21-22, fig. 5 

şi 6. 
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Fig 8: Evoluţia numărului de organizaţii religioase din România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: InstitutulNaţional de Statistică - Anuarul Statistic 2010 

 

 

Potrivit informaţiilor publicate pe siteul Secretariatului de Stat pentru Culte, în România 

funcţionau aproape 20.000 de parohii şi asimilate (biserici, congregaţii şi/sau comunităţi)
81

 la 

care se adaugă şi un număr de biserici sau comunităţi filiale. 

Fig. 9 Parohii şi biserici/comunităţi locale ale cultelor recunoscute 

                                                           
81

Au fost înregistrate aici, pe cât posibil, doar entităţile cu personalitate juridică proprie, respective, parohiile, dar nu 

şi filiile (comunităţi dependente). 

Cult Nr. parohii 

Biserica Ortodoxă Română 11394 

Uniunea Bisericilor Baptiste 1800 

Biserica lui Dumnezeu Apostolică - 

Cultul Penticostal 

1343 

Biserica  Adventistă Ziua a Şaptea 1185 

Biserica Reformată 780 

Biserica Română Unită – Greco-

Catolică 

763 

Biserica Creştină după Evanghelie 678 

Biserica Romano-Catolică 647 

Org.Rel. Martorii lui Iehova 569 

Biserica Evanghelică Română 220 

Biserica Unitariană 126 

Cultul Mozaic 78 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Evoluţia numarului de organizaţii 
religioase 1996-2009 
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Sursa:www.culte.ro (prelucrare FDSC) 

 

 

O bază de date a lăcaşurilor de cult din România, vizând inventarierea construcţiilor cu 

destinaţie de cult din România (2003-2011) realizată de Secretariatului de Stat pentru Culte în 

colaborare cu Institutului de Memorie Culturală (cIMeC) a inventariat peste 18.400 de entităţi, în 

care nu sunt (încă) incluse cele aparţinând cultelor penticostal şi creştin după evanghelie, 

însumând cca 70% din totalul lăcaşurilor de cult din România. 

Fig. 10 Lăcaşuri de cult ale principalelor culte din România  

 

 

Sursa: 

http://www.culte.gov.ro/lacasuri-de-cult (prelucrare FDSC) 

 

 

IV.2 Aspecte economice 

Evoluţia specifică a numărului organizaţiilor cu profil religios altele decât cele de cult 

este deocamdată mai dificil de evaluat. Afiliate direct sau nu la unităţi sau organizaţii de cult 

printr-o procedură juridică specifică, asociaţiile şi fundaţiile cu profil religios funcţionează 

potrivit regimului legal general al asociaţiilor si fundaţiilor şi desfăşoară o gamă largă de 

activităţi diferite. Codificarea CAEN actuală nu include o asemenea diferenţiere, activităţile 

Biserica Evanghelică Luterană (CA) 57 

Episcopia Ortodoxă Sârbă 56 

Cultul Musulman 50 

Biserica Evanghelică Luterană (SP) 39 

Biserica Creştină Rusă de Rit Vechi 37 

Biserica Armeană 10 

Total 19832 

Cult Lăcaşuri de cult 

Biserica Ortodoxă 12964 

Uniunea Bisericilor Baptiste 1270 

Biserica Romano-Catolică 1114 

Biserica Reformată 962 

Biserica adventistă de ziua a 

şaptea 

774 

Biserica Evanghelică Română 359 

Biserica Română Unită – Greco-

Catolică 

271 

Cultul ortodox de rit vechi 168 

Biserica Evanghelică CA 142 

Biserica Unitariană 141 

Cultul mozaic 93 

Cultul musulman 79 

Org. religioasă Martorii lui 

Iehova 

72 

Biserica Armeană 10 

Ordinariatul armeano-catolic 4 

Biserica Evanghelică SP 2 

Comuniunea Anglicană 1 

Total 18426 
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religioase ale cultelor şi cele ale asociaţiilor şi fundaţiilor cu profil religios fiind reunite într-o 

aceeaşi bază de date. 

Per ansamblu, numărul organizaţiilor religioase care au depus bilanţ contabil a crescut 

constant, mai accentuat între anii 2000-2005 şi ceva mai lent în anii următori, ceea ce ilustrează 

dinamismul întregului sector al organizaţiilor religioase.   

 
Fig. 11 - Culte şi organizaţii cu profil religios 

cu bilanţ contabil 

An Cu bilanţ 

2000  1027 

2005 1507 

2007 1722 

2008 1757 

2009 1852 

2010     1937 

Sursa: INS/Ministerul Finanţelor Publice, prelucrare FDSC 

 

Dat fiind că unităţile de cult sunt obligate să îşi ţină contabilitatea doar în partidă simplă, 

dispunem de evidenţa datelor financiare ale acestor organizaţii doar în puţine cazuri, care nu pot 

fi considerate reprezentative. Este vorba în primul rând de unităţi de cult de nivel superior 

(mitropolii, arhi/episcopii, protopopiate şi entităţi asimilate acestora). Selectarea acestora pe baza 

codurilor CAEN şi pe bază de cuvinte cheie s-a dovedit până acum incompletă, pentru o 

diferenţiere precisă a unităţilor de cult de diferite niveluri de asociaţiile şi fundaţiile cu profil 

religios necesitând o reprelucrare a datelor disponibile, care urmează a fi prelucrate şi completate 

într-o etapă ulterioară a cercetării. 

În ceea ce priveşte procesul de fiscalizare, la nivelul unităţilor de cult, acesta a avansat 

odată cu înfiinţarea de noi parohii. Astfel, în intervalul 1992-2010 au primit cod fiscal un număr 

de 14352 parohii
82

. 

Fig. 12: Evoluţia fiscalizării parohiilor din România  

 
An Nr parohii care primesc cod 

fiscal 

1992 72 

1993 966 

1994 1053 

1994 1167 

1995-2000 6049 

2001-2005 3380 

2006 334 

2007 436 

2008 520 

2009 236 

2010 139 

Total 14352 

                                                           
82

Potrivit statutelor cultelor, parohiile (respectiv comunităţile bisericeşti locale) au personalitate juridică. 
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Dacă dimensiunile întregului sector au crescut, ponderea lor economică poate fi 

examinată pe baza datelor de bilanţ. Faţă de anul 2009, de exemplu, în 2010 veniturile totale ale 

organizaţiilor cu profil religios (inclusiv culte) par să fi scăzut cu cca. 22,25%. Cu toate acestea, 

ponderea veniturilor din activităţi economice a crescut de la 19,78% la 26,75%. Acesteia îi 

corespunde însă şi o creştere încă şi mai importantă a ponderii cheltuielilor cu activităţile 

economice, de la 16% la aproape 23%. 

 

Fig. 13 - Evoluţia principalilor indicatori economici pentru organizaţiile cu profil religios (culte 

şi ONG) care au depus bilanţ contabil: date generale comparate, 2009-2010. 
An Nr. Total 

venituri 

Total 

venituri 

economice 

 

%venituri 

ec. din 

venituri 

totale  

Total 

Personal 

 

Total 

Cheltuieli 

Total 

cheltuieli 

activ. 

Economice 

Pondere 

din total 

cheltuieli% 

2010 1937 722, 218, 939 193,233,088 26,75% 18,308 625, 349, 630 143, 367, 641 22,92% 

2009 1852 928,843,727 183,781,589 19,78% 17,122 821,453,419 131,483,942 16,00% 

Sursa: Bază de date INS/MFP, 2011, prelucrare FDSC  

 

 

IV.3Rolulcultelorşi ONG religioaseînfurnizarea de serviciisocialeşicaritabile. 

Legea 489/2006 recunoaşte cultelor statutul de furnizori de servicii sociale. Potrivit O.G. 

nr. 68 din 28 august 2003 (art. 1 (1) ), cu normele metodologice aferente, această categorie se 

referă la o gamă destul de largă de servicii, menite să răspundă   

„nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii 

unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei 

şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru 

promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.” 

Într-adevăr, cultele şi asociaţiile religioase joacă un rol important în furnizarea de 

serviciisociale, printre furnizorii de servicii sociale putând fi identificate un număr semnificativ 

de organizaţii cu profil religios. Baza de date disponibilă pe siteul Ministerului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei încadrează de altfel unităţile de cult furnizoare de servicii sociale într-o 

categorie distinctă. O examinare mai atentă a bazei de date permite însă constatarea faptului că 

mai multe organizaţii care sunt inclusiv unităţi de cults-au încadrat, ca furnizori de servicii 

sociale, şi în alte categorii decât cea a unităţilor de cult – ca asociaţii şi fundaţii şi chiar ca 

servicii publice de asistenţă socială. În orice caz, respectiva bază de date nu permite operarea 

distincţiei între asociaţiile şi fundaţiile furnizoare de servicii sociale cu şi fără profil religios. 

Identificarea şi selectarea lor pe bază de cuvinte cheie rămâne însă insuficientă, pentru motivele 

arătate în Introducere. 

Putem constata însă, pe baza informaţiilor furnizate în baza de date amintită că 

organizaţiile înregistrate drept unităţi de cult furnizează o mare varietate de servicii sociale, 

dintre care circa o treime în mediul rural. Constatăm că serviciile de informare şi de identificare 

şi evaluare a problemelor şi nevoilor sociale au o pondere importantă, ceea ce corespunde 

modelului articulat în Legea cultelor şi în Protocoalele bilaterale din 2007 şi 2008, care acordă 

un rol în documentarea nevoilor de servicii sociale existente. Dacă importanţa acordată 
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satisfacerii unor nevoi de bază şi urgente corespunde corespunde modelului tradiţional de 

ajutorare directă, care nu presupune neapărat competenţe foarte specializate, este de remarcat 

ponderea serviciilor de consiliere socială şi psihologică, care presupun utilizarea unui personal 

profesionist.  

O trecere în revistă a principalelor zece categorii de servicii furnizate de unităţile de cult 

acreditate ca furnizori de servicii sociale în anul 2009 este utilă în înţelegerea modului de 

repartizare a tipurilor de servicii asigurate de culte.  

 

Fig. 14 - Principalele tipuri de servicii furnizate de unităţile de cult acreditate ca furnizoare de 

servicii sociale. 

Sursa: Bază de date Ministerului Muncii (prelucrare) 

Se poate constata că distribuţia pe tipuri de servicii se suprapune parţial cu modelul de 

asistenţă socială cu o importantă dimensiune de ajutorare imediată (clar predominantă în mediul 

rural) surprins din statisticile furnizate de Sectorul „Biserica şi Societatea” al Patriarhiei 

Române. Semnificativă este şi ponderea serviciilor de consiliere socială şi psihologică în totalul 

serviciilor oferite. Identificarea, evaluarea şi informarea cu privire la problemele sociale locale şi 

posibilitatea depăşirii lor ocupă şi ele un rol important.  

Următoarea mare categorie de servicii sociale oferite de organizaţiile religioase – culte 

este cea a serviciilor sociale în sens larg, orientate spre educaţie, orientare şi mediere socială, 

reintegrarea în familie şi comunitate şi dinamizarea comunităţilor, categorii de servicii care au 

început să se dezvolte în anii 2000. Mai puţin numeroase sunt situaţiile în care acestea oferă 

servicii medicale specializate sau de găzduire, care presupun un grad ridicat de specializare 

şi/sau resurse financiare mari şi relativ constante pe durate mai lungi de timp.  

 

Fig. 15 - Evoluţia numărului de furnizori de servicii sociale (f.s.s.) înregistrate ca asociaţii 

religioase  
An Furnizori de 

servicii sociale* 

Asoc.religioase – f.s.s.** Asoc. rel. f.s.s. 

acreditate 

2000 4449  174 98 

2005 5081  345 168 

2007 5519  425 189 

2008 5598  464 191 

2009 5865  480 201 

*Număr total de furnizori de servicii sociale, nediferenţiat acreditate-neacreditate 

**Asociaţii şi fundaţii religioase (codare automată) 

Sursa : Bază de date INS (prelucrare)  

 

Unitati de 

cult 

furnizoare 

de servicii 

sociale 

consiliere 

sociala  

identificare 

si evaluare 

informare 

in 

domeniu 

consiliere 

psihologica 

Alte servicii 

de suport 

pentru 

diferite 

situatii de 

dificultate 

servicii de 

baza 

pentru 

activitatile 

zilnice 

Promovare 

relatii 

sociale 

(timp 

social) 

servicii de 

suport pentru 

activitati 

instrumentale 

ale vietii de zi 

cu zi  

sprijin de 

urgenta in 

vederea 

diminuarii 

efectelor 

de criza 

servicii 

de 

asigurare 

a hranei 

si 

suplimen

telor 

nutritive 

Total 61 52 42 39 37 33 32 31 30 30 

Din care 

rural 

16 18 6 11 14 22 9 19 8 5 
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Observăm din datele de mai sus că numărul asociaţiilor şi fundaţiilor religioase 

furnizoare de servicii sociale în perioada 2000-2009 înregistrează un trend ascendent, uşor 

încetinit însă pe anii 2007-2009, pe fondul declanşării crizei economice mondiale. Creşterea 

numărului asociaţiilor religioase care furnizează servicii sociale este mult mai rapidă decât ritmul 

acreditării lor (în 2007-2008 se observă practic o stagnare a procesului de acreditare). 

 

IV.3.a Angajarea cultelor în asistenţa socială: evoluţie, servicii, modalităţi de organizare 

 

Biserica Ortodoxă Română
83

 

 După căderea comunismului, Biserica Ortodoxă Română a revendicat de la noua putere 

dreptul de a putea organiza liber asistenţa socială şi spirituală pentru credincioşii săi
84

. Primele 

asociaţii şi organizaţii ortodoxe s-au constituit încă din anul 1990. Fundaţia Christiana, o 

iniţiativă mixtă a unor laici şi clerici, întemeiată în acelaşi an, a fost poate prima fundaţie 

ortodoxă cu profil medical constituită după 1989. Demersurile acesteia de a fonda un prim spital 

social privat, cu profil ortodox, al cărui personal de îngrijire ar fi fost constituit în primul rând 

din călugăriţe ortodoxe. Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi din România, Frăţia Ortodoxă 

Română, Asociaţia Ortodoxă „Oastea Domnului” şi Asociaţia Societatea Femeilor Ortodoxe 

Române au fost printre primele entităţi asociative cu tradiţie în perioada precomunistă şi care au 

renăscut în 1990.  

Tot la începutul anilor 1990 a luat naştere o primă iniţiativă socială ortodoxă, care avea să 

devină unul din modelele de succes ale ansamblului asociativ ortodox – Asociaţia Pro-Vita 

pentru Născuţi şi Nenăscuţi din localitatea Valea Plopului (Ialomiţa), creată de un preot ortodox, 

Pr. Nicolae Tănase, al cărei scop iniţial era de preîntâmpinare a avorturilor. Asociaţia adăpostea 

iniţial mamele aflate în situaţii de dificultate familială, până la naşterea pruncilor şi o perioadă 

după naştere, încercând în acelaşi timp să faciliteze reintegrarea, pe termen lung, în familiile de 

origine atât a mamelor cât şi a copiilor, adăpostiţi de asociaţie. Cu timpul, numărul copiilor 

primiţi şi crescuţi de Asociaţie a crescut, ajungând la peste 400, iar activităţile asociaţiei s-au 

diversificat. 

 La nivel instituţional, în primii ani 1990, într-o perioadă de dificultăţi economice şi 

instituţionale, Biserica Ortodoxă Română a continuat să organizeze colecte şi să administreze şi 

distribuie banii şi bunurile strânse direct către persoanele în dificultate. Cu timpul, începe să îşi 

organizeze şi structurile instituţionale de încadrare a unui viitor sistem de asistenţă socială 

propriu. În 1994, Fondul Solidarităţii Creştine, creat la începutul anilor ’90 este transformat în 

fondul „Filantropia”, menit să finanţeze activităţile sociale ale Bisericii şi se creează sectorul 

„Diaconia” al Patriarhiei Române, care urma să coordoneze activităţile social-filantropice ale 

acesteia.  

 La începutul anului 1997, Sf. Sinod al BOR îşi creează un Serviciu de Misiune şi 

asistenţă socială şi adoptă, cu titlu experimental, un prim Regulament de organizare şi 

funcţionare a sistemului de asistenţă socială al Bisericii Ortodoxe Române (revizuit şi adoptat de 

plin drept în 2001). Prin aceste măsuri se puneau bazele sistemului de asistenţă socială specific 

Bisericii Ortodoxe Române, articulat pe şi implicând direct toate structurile instituţionale 

principale ale acesteia, de la parohii până la episcopii şi la Patriarhie şi corelat (ulterior) cu 
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A se vedea Iuliana Conovici, Ortodoxia în România postcomunistă. Reconstrucţia unei identităţi publice, vol. II, 

pp. 543-584. 
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Iuliana Conovici, op.cit., p. 551. 
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activităţile preoţilor capelani din unităţile medicale, penitenciare şi militare. Sistemul urma să fie 

gestionat în principal de asistenţii sociali teologi, sub supravegherea şi coordonarea preoţilor, 

protopopilor şi episcopilor locali. Articularea sistemului de asistenţă social-filantropică a BOR s-

a dovedit dificilă, datorită evoluţiei disparate a structurilor din teritoriu, precum şi a unui număr 

crescând de asociaţii şi fundaţii care nu erau integrate direct într-un sistem unic, ci funcţionau 

mai mult sau mai puţin independent, fiecare la nivelul său. 

 La începutul anilor 2000, Patriarhia Română a încheiat parteneriate cu mai multe 

organizaţii naţionale şi internaţionale, publice şi private pe proiecte punctuale, precum 

combaterea traficului de persoane, ajutorarea victimelor violenţei în familie, sprijinirea 

victimelor Holocaustului sau lupta anti-SIDA. 

 În anul 2006, a fost creată Federaţia Filantropia, o încercare de a federa, sub 

supravegherea instituţională mai strânsă a autorităţilor bisericeşti, multitudinea de iniţiative 

asociative ortodoxe. Aceasta reuneşte însă până în prezent doar şaptesprezece asociaţii şi 

fundaţii, cea mai mare parte a asociaţiilor şi fundaţiilor cu profil ortodox rămânând în afara 

acestei structuri.  

 Odată cu adoptarea Legii 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 

cultelor, care recunoştea cultelor o serie de atribuţii în domeniul social, inclusiv statutul de 

„furnizori de servicii sociale”, dar şi odată cu dezvoltarea instituţională a structurilor de asistenţă 

social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române, accentul începe să se mute, în acţiunea Bisericii 

în domeniul social, de pe asistenţa religioasă şi filantropică (de ajutorare directă) spre asistenţa 

socială şi medicală.  

 Semnarea, în 2007 şi 2008 a unor Protocoale de colaborare cu instituţiile statului în 

domeniile incluziunii sociale şi a „asistenţei medicale şi spirituale” mergea în aceeaşi direcţie. Se 

dezvoltă în această perioadă, în parteneriat cu statul sau, din ce în ce mai mult, în cadrul unor 

programe europene, activităţi de consiliere socială, de educaţie pentru sănătate, dezvoltare 

comunitară, asumându-şi totodată rolul de mediator, pe de o parte, între stat şi societate, dar şi de 

facilitator al accesului unor categorii de persoane nevoiaşela servicii sociale. Particularitatea 

sistemului de asistenţă socială ortodox rămâne insistenţa asupra îmbinării activităţilor de 

asistenţă şi acompaniere socială şi medicală cu cele de asistenţă spirituală. 

 După cum se poate constata din dările de seamă anuale ale instituţiilor Administraţiei 

patriarhale, activităţile de asistenţă socială ale Bisericii Ortodoxe Române sunt foarte diverse. 

Cel puţin în aparenţă, se înregistrează în ultimii ani o profesionalizare crescândă a personalului 

angajat în aceste activităţi. 

 Astfel, prezenţa organizaţiilor ortodoxe în sfera economiei sociale este articulată pe trei 

direcţii, anume:  

1. Reţeaua de asistenţă socială centralizată, articulată pe structura adiministrativă a Bisericii 

Ortodoxe, de la nivel parohial până la nivel de Patriarhie, la care se adaugă preoţii capelani din 

instituţiile publice; 

 2. Reţeaua organizaţiilor (asociaţii şi fundaţii) întemeiate direct de unităţi bisericeşti de diferite 

niveluri
85

, între care un rol central îl joacă Federaţia Filantropia şi  
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 Prin Hotărârea nr. 8578 din 25 octombrie 2011 (online la: 

http://www.patriarhia.ro/_layouts/images/File/CSF/8578-Comunicare%20Control%20fin.asociatii.pdf, accesat: 

august 2012), Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române proclama autoritatea Corpului de control financiar şi audit al 

Patriarhiei Române de a verifica situaţia financiară şi patrimonială a asociaţiilor şi fundaţiilor care funcţionează cu 

binecuvântarea Bisericii şi autoritatea episcopiilor de a dispune măsuri pentru remedierea unor „deficienţe şi lipsuri” 

identificate de acesta, “pentru a se evita eventuale situații păgubitoare în care o asociație sau fundație înființată de 
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3. Asociaţiile şi fundaţiile ortodoxe care funcţionează cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe sau 

care se revendică de la Biserica Ortodoxă, dar fără să fie neapărat legate direct de o structură 

administrativă bisericească (parohie, eparhie etc), şi care au un grad variabil de autonomie faţă 

de instituţiile bisericeşti.  

 Potrivit Dărilor de seamă ale Consiliului Naţional Bisericesc al Bisericii Ortodoxe 

Române
86

, principalele categorii de beneficiari ai proiectelor sociale ale bisericii sunt vârstnicii, 

familiile sărace, copiii şi persoanele cu dizabilităţi, atât prin asistenţă la domiciliu cât şi prin 

programe de asistenţă destinate persoanelor instituţionalizate.Este vorba de copii orfani, din 

familii sărace sau din familii de migranţi, bătrâni săraci, singuri, nedeplasabili, abandonaţi, 

familii fără adăpost, victime ale traficului de persoane, victime ale violenţei în familie, bolnavi 

de HIV/SIDA sau alte afecţiuni grave, tineri, studenţi, şomeri, foşti deţinuţi, victime ale 

calamităţilor naturale, persoane cu dizabilităţi, deficienţe sau persoane cu dependenţe, etc. 

În ceea ce priveşte beneficiarii, se remarcă o schimare a distribuţiei primelor două 

categorii: dacă în 2004 numărul beneficiarilor copii îl depăşea încă semnificativ pe cel al 

vârstnicilor, în 2007 diferenţa între cele două categorii se reducea, pentru ca pe parcursul 

ultimilor ani ponderea serviciilor acordate vârstnicilor să înregistreze o creştere dramatică prin 

comparaţie cu cea a serviciilor acordate copiilor. 

 

Fig. 16 Categorii de beneficiari ai activităţilor social-caritabile ale Bisericii Ortodoxe Române 
 Categorii de beneficiari 

An Copii Vârstnici Familii 

sărace 

Persoane cu 

dizabilităţi, deficienţe 

şi dependenţe 

Total beneficiari 

(persoane şi familii) 

2004 66386 39975 53989 160000 

2005 172537 115011 89317 7458 343323 

2007 93408 84288 73269 17546 268511 

2009 152270 333882 116979 26324 629459 

2010 151270 660601 179583 37261 1028715 

Sursa: Dările de seamă ale Sectorului „Biserica şi Societatea” ale Patriarhiei Române, prezentate la sesiunile 

Consiliului Naţional Bisericesc (prelucrare FDSC)
87

 

 

 Din Darea de seamă pe 2010 observăm ponderea importantă a colectelor în bani şi bunuri 

în ansamblul sumelor destinate programelor sociale ale Bisericii – peste 40% din total, care se 

reflectă în ponderea mare a formelor de ajutorare directă, în bani sau în bunuri (cca 39% din 

total). Cumulat, finanţările publice şi cele externe au acoperit cca. 33.5% din total, reflectate 

probabil în ponderea cheltuielilor de personal şi organizare, care ajunge la cca 27.1%, în 

cheltuielile cu dezvoltarea programelor în jur de 19%. Cheltuielile de administrare şi întreţinere a 

aşezămintelor sociale se ridică la cca. 15% din total. Darea de seamă nu diferenţiază însă între 

fondurile eparhiilor şi colecta pentru fondul Filantropia, şi nici între sponsorizări şi donaţii pe de 

o parte şi redirecţionările a 2% din impozitele populaţiei pe de altă parte.
88

 

                                                                                                                                                                                           
Biserică poată să ajungă la acumularea unor datorii la buget sau față de terți sau nu identifică și corectează 

deficiențe în funcționare de natură să pună în pericol activitățile acestora și să afecteze imaginea Bisericii”. 
86

 Disponibile online pentru anii 2009 şi 2010, pe www.patriarhia.ro, şi publicate în revista Biserica Ortodoxă 

Română pentru anii precedenţi.  
87

 2004-2007: Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3/2005 (pp. 64-66) , 1-3/2006 (pp. 124-127), 3-6/2008 (pp. 33-34) 

2009 şi 2010: www.patriarhia.ro. 
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 http://www.patriarhia.ro/_layouts/images/File/AchizitiiSF/sinteza%20Social-Filantropic%20CNB%202011.pdf, 

accesat: august 2010. 
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Fig. 17 - Categorii de aşezăminte/centre social-caritabile ale Bisericii Ortodoxe Române 

 
Sursa: Dările de seamă ale Sectorului „Biserica şi Societatea” ale Patriarhiei Române, prezentate la sesiunile 

Consiliului Naţional Bisericesc (prelucrare FDSC)
89

 

 

În ceea ce priveşte asistenţa instituţionalizată oferită în cadrul aşezămintelor organizate 

de eparhi, inclusiv prin intermediul unor asociaţii şi fundaţii, în cadrul Patriarhiei Române 

funcţionează mai multe categorii de aşezăminte sociale. Ponderea cea mai ridicată au avut-o în 

mod constant, pe perioada examinată, cantinele şi brutăriile sociale, instituţii care vizează 

satisfacerea unor nevoi zilnice şi care nu cer un personal foarte specializat, aceasta fiind totodată 

una din formele tradiţionale ale filantropiei creştine.  

Acestora li se adaugă un număr mare de aşezăminte destinate copiilor orfani, bătrânilor şi 

familiilor în dificultate, ceea ce corespunde, în principiu distribuţiei principalelor categorii de 

beneficiari menţionaţi în dările de seamă.  

O parte din discrepanţele între cifrele de mai sus ţin de redenumirea unor categorii 

înregistrate, cum este cazul categoriei cabinetelor şi farmaciilor sociale, redefinită începând cu 

darea de seamă pe 2009 drept „centre medico-sociale şi policlinici”, ceea ce reflectă o lărgire a 

categoriei pentru a integra entităţi mai complexe şi cu multiple specializări. Este posibil însă ca 

unele discrepanţe înregistrate în Dările de seamă să fie cauzate şi de diferenţele de raportare de la 

nivelul eparhiilor. 

Totodată, începând cu 2007, deci după intrarea în vigoare a Legii 489/2006 privind 

libertatea religioasă şi regimul general al cultelor şi în anul în care se semnează Protocolul mai 

sus menţionat privind incluziunea socială, se constată o diversificare a formelor de asistenţă 

socială oferită. Stabilirea de parteneriate şi angajarea Bisericii Ortodoxe într-o serie de 

parteneriate şi proiecte vizând combaterea violenţei în familie, a traficului de persoane se reflectă 

în crearea unor aşezăminte corespunzătoare.  

Ceea ce rapoartele sectorului „Biserica şi Societatea” nu reuşesc să indice în detaliu sunt 

modurile şi dimensiunile asistenţei neinstituţionalizate, la domiciliu, considerată a fi una din 

particularităţile importante ale asistenţei sociale creştine. Raportându-ne la distribuţia 

aşezămintelor pentru copii şi bătrâni, putem estima că, în ceea ce priveşte asistenţa acordată 

vârstnicilor, este vorba în primul rând de asistenţă la domiciliu, sau în orice caz în afara 

sistemului instituţionalizat.  
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 2004-2007: Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3/2005 (pp. 64-66) , 1-3/2006 (pp. 124-127), 3-6/2008 (pp. 33-34) 

2009 şi 2010: www.patriarhia.ro. 

Categorii de aşezăminte (centre)  

Total 
An copii 

orfani 

Cămine

bătrâni 

Cantine, 

brutării 
sociale 

persoane 

fără 
adăpost 

 Cabinete, farmacii 

sociale/centre 
medico-sociale şi 

policlinici [2009-

2010] 

Diagnostic+ 

tratament 
[persoane cu 

nevoi speciale] 

familii 

în difi-
cultate 

Consi-

liere 

Victime  

violenţă 
familială

/agresori 

victime 

trafic 
persoane 

Grădiniţe, 

centre edu-
caţionale 

2004 57 20 74  27 2 21     201 

2005 65 25 92  33 22     237 

2007 121 35 106  42 10 14 9  2  339 

2009 88 89 92 6 25 14 65  4 2 9 394 

2010 83 58 102 6 39 27 65  7 2 10 450 
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Fig. 18 Categorii de personal angajat în activităţile social-caritabile ale Bisericii Ortodoxe 

Române 
 

An 

Categorii de personal Total 

Asist.so

c. (teol ) 

Preoţi 

misionari 

Inspector

i 

eparhiali 

Personal 

specializat

* 

Lucrăto

ri 

sociali 

Volun

-tari 

Comitete 

filantropic

e 

Consilier

i sociali 

Consilier

i 

eparhiali 

alţii 

2004 188 67   32      287 

2005 154 115 20  73   21  383 

2007 192 123 29  63 28  24  257 716 

2009 141 **  33 273 56 2192 29 443 3167 

2010 148**  33 433 65 2192  29 592 3492 

*manageri, medici, psihologi, consilieri, economişti etc. 

**asistenţi sociali acreditaţi 
Sursa: Dările de seamă ale Sectorului „Biserica şi Societatea” ale Patriarhiei Române, prezentate la sesiunile 

Consiliului Naţional Bisericesc (prelucrare FDSC)
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În ceea ce priveşte personalul angajat în activităţile de asistenţă socială şi filantropică ale 

Bisericii, se observă în ultimii ani o creştere semnificativă a personalului specializat, în 

defavoarea personalului clerical propriu-zis. Raportarea identică pentru 2009 şi 2010 a numărului 

de voluntari şi membri ai comitetelor filantropice ridică unele semne de întrebare cu privire la 

acurateţea datelor de ansamblu. Creşterea dramatică a numărului de voluntari este probabil 

datorată luării în calcul a comitetelor organizate pentru administrarea fondurilor din colecte şi a 

voluntarilor implicaţi în organizarea şi funcţionarea unor activităţi/evenimente ocazionale.   

În ceea ce priveşte sfera învăţământului, la nivel instituţional, Biserica Ortodoxă Română 

s-a arătat mai degrabă rezervată faţă de crearea de instituţii de învăţământ private cu profil 

religios sau teologic ortodox, îndeosebi în ceea ce priveşte învăţământul superior. Pentru nevoile 

sale de educare a personalului de cult, asistenţilor sociali, profesorilor de religie etc., a optat 

pentru crearea unor instituţii de învăţământ în cadrul sistemului public. Totuşi, în ultimii ani 

această atitudine pare să fi devenit favorabilă dezvoltării de astfel de proiecte, dezvoltate însă în 

principal de asociaţii şi fundaţii autonome faţă de structurile bisericeşti. Au fost create şi instituţii 

de învăţământ preuniversitar cu profil ortodox, între care grădiniţa Arc-en-ciel şi şcoala 

„Anastasia Popescu” din Bucureşti, administrate de Fundaţia „Preasfânta Fecioară Maria”
91

, 

grădiniţa Troiţa şi şcoala „Sf. Antim Ivireanul” ale asociaţiei Prologos din Timişoara, patronate 

de Arhiepiscopia Timişoarei sau reţeaua de şcoli şi grădiniţe a Fundaţiei „Sfinţii Martiri 

Brâncoveni” din Constanţa şi Suceava etc. După cum se observă şi din datele prezentate mai sus, 

categoria centrelor educaţionale începe să apară şi în raportările sectorului „Biserica şi 

Societatea” al Patriarhiei Române 

 Turismul social de tip pelerinaj este o activitate încă prea puţin documentată. În cazul 

Bisericii Ortodoxe, parohiile şi episcopiile organizează sistematic pelerinaje de durate variabile, 

în regim social, de multe ori la preţ redus. Contractarea directă a transportatorilor şi cazarea la 

mănăstiri limitează costurile unor călătorii la care altfel categoriile cele mai sărace ale populaţiei 

nu au acces. Pe lângă eforturile de monitorizare şi organizare unitară a pelerinajelor prin crearea 
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 2004-2007: Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-3/2005 (pp. 64-66) , 1-3/2006 (pp. 124-127), 3-6/2008 (pp. 33-34) 

2009 şi 2010: www.patriarhia.ro. 
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 O particularitate a reţelei de unităţi de învăţământ administrate de această fundaţie este că experimentele care au 

dus la fondarea  primei grădiniţe au început încă din 1986 în cadrul Uniunii Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti 

(George Aniculoae, „Şcoală şi grădiniţe ortodoxe, ocrotite de prinţi şi domniţe din neamul Brâncovenilor”, Lumina, 

16 aprilie 2008, online la http://www.ziarullumina.ro/articole;527;0;8566;0;Scoala-si-gradinita-ortodoxe-ocrotite-

de-printi-si-domnite-din-neamul-Brancovenilor.html, accesat: august 2012). 
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unor centre eparhiale sau mitropolitane de pelerinaj care să administreze principalele rute de 

pelerinaj
92

, pelerinajele familiale sau ale grupurilor restrânse rămâne mai greu de cuantificat. 

Regula ospitalităţii monastice, frecvent respectată, care prevede adăpostirea gratuită a pelerinilor 

vreme de trei zile, asigură perpetuarea unor forme de turism religios cu o importantă dimensiune 

socială, dar greu de cuantificat. 

 

Biserica Catolică 

Așa cum am arătat mai sus, Biserica Catolică, în doctrina socială pe care o promovează, 

propune membrilor, atât clerici, cât și laici, să se implice activ ăn comunitățile din care fac parte, 

în mod special în slujirea aproapelui, lăsând libertatea de a alege forma de sprijin sau de 

implicare atât timp cât aceasta respectă principiile și valorile promovate de către Biserică. 

În România, dacă pe timpul comunismului catolicismul și implicarea clericilor în 

comunitate erau tolerate
93

, după 1989 Biserica Catolică cunoaște o dezvoltare puternică pe 

fondul intrării în normalitate după  abrogarea H.C.M. 810/1950, perioadă în care şi‑au reluat 

activitatea și ordinele şi congregaţiile călugăreşti catolice din România.
94

 

În cadrul parohiilor deja existente, preoții, fără a mai fi sub supravegherea securității 
comuniste, își înmulțesc activitățile și acțiunile pe care le desfășoară în folosul membrilor 

comunității, organizează diferite acțiuni și programe cu scop social și/sau educațional, primesc și 

distribuie ”ajutoarele” pe care le primesc din străinătate, facilitează accesul asociațiilor și 

fundațiilor de binefacere catolice din afara țării și asigură comunicarea între membrii nevoiași și 

donatori, ei fiind primii care iau contact cu nevoile, inclusiv sociale, pe care le au enoriașii. 

După abrogarea H.C.M. 810/1950, sunt reînființate ordinele și congregațiile călugărești 

care activau deja în România în perioada pre-comunistă, dar, de asemenea, sunt înființate altele 

noi ca filiale sau misiuni ale unor ordine recunoscute în afara României sau înființate de 

episcopii locului, în funcție de necesitățile Bisericilor locale.Multe dintre ordinele călugărești, pe 

lânga misiunea spirituală pe care o împărtășesc, își asumă și un rol social, în diferite domenii: 

educațional, al serviciilor sociale, formare profesională etc. 

De asemenea, în aceeași perioadă, în cadrul Bisericii apar și alte forme de organizare, în 

mod special fundații și asociații, în care rolul principal îl au laicii. Astfel, pe mai multe paliere 

ale implicării comunitare, apar asociații și fundații care se încep activități în domenii precum: 

servicii medicale (spitale, cabinete medicale, centre de tratament etc) etc., educație formală 

(grădinițe, școli, licee) și educație non-formală (cercetași, asociații de tineri catolici etc.), servcii 

sociale ș.m.a.d. 

Implicarea laicilor se desfășoară, de asemenea, și în forme informale de organizare, prin 

comunități de rugăciune, rețele de sprijin etc. prin care se asigură și satisfacerea nevoilor sociale, 

în afara celor pur spirituale, ale persoanelor defavorizate: servicii de îngrijire la domiciliu, 

asigurare a hranei, servicii medicale primare, voluntariat (pentru cumpărături, pentru igiena 

locuinței etc.) ș.a.m.d. 

Putem vorbi, astfel, despre o revigorare a implicării sociale a Bisericii Catolice în 

comunitățile în care este prezentă pe două paliere, atât din punct de vedere clerical și al ordinelor 
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și congregațiilor călugărești, cât și al implicării laicilor prin diferite forme de organizare, formale 

sau informale. 

Corelând aceste modalități de implicare în comunitate a Bisericii cu formele de 

organizare ale entităților economiei sociale, vom avea în vedere, în continuare, implicarea socială 

a clericilor și/ sau diferitelor instituții în directa subordine a Bisericii Catolice, precum și 

dezvoltarea și implicarea socială a ordinelor și congregațiilor călugărești și a organizațiile 

laicilor, aflate în directă legatură cu Biserica locală, la orice nivel (parohial, diecezan sau 

național).  

 

Implicarea socială a structurilor bisericești 

Începând din 1990, Biserica Catolică și-a reluat rolul activ în susținerea comunităților 

comunităților catolice și nu numai, în diferite forme și domenii. Astfel, implicarea Bisericii se 

observă în domenii cum ar fi educație (grădinițe, școli,licee, facultăți) și cultură (muzee, insitute 

culturale, centre de cercetare și studii etc.), social și economic. 

În ceea ce privește educația, în România apar liceele catolice (Bacău, Onești, Iași, 

București, Cluj-Napoca, Timișoara,  etc.), sunt re-înființate seminariile și institutele teologice 

(Iași, Alba-Iulia, Bacău etc.) și sunt înființate Facultăți de Teologie romano-catolică sau greco-

catolică (teologie, asistența socială, didactică etc.) în Iași, București, Cluj-Napoca. 

În ceea ce priveșta activitățile economice, în cadrul bisericii catolice se defășoară diferite 

activități, aceastea având rolul de a susține activitatea bisericii. Astfel, printre aceste activități se 

numără: realizarea de obiecte de cult și comercializarea acestora, tipografii (Iași, București etc.) 

și publicații periodice (reviste ale episopiilor, parohiilor și ale congregațiilor etc.), ferme agricole 

(ex. Ferma Miroslava, Ferma Mircești etc.), s.a.m.d. 

O altă formă de implicare în activități economice o constituie activitățile inițiate de preoți 
pentru suținerea cheltuielilor curente ale parohiilor sau extinderea acțiunilor acestora (acșiuni 

sociale și educaținale, construire de biserici etc.). Astfel, în mod special în mediul rural, găsim 

exemple de preoți și case parohiale care au propriile sere de flori ( pe care le vând în comunitate 

sau în piețele apropiate) – ex. Nicolae Bălcescu jud. Bacău, stupine (ex. Parohia Ciucani, jud 

Bacău), mici livezi etc.  

Ca exemplu de implicare în activitățile economiei sociale, parohul din Ciucani, jud. 

Bacău a înființat o cooperativă de producție a mierii de albine împreună cu câțiva enoriași din 

comunitate, producție care este valorificată în mod special în Italia. Veniturile astfel realizate 

sunt utilizate pentru finanțarea construirii sau refacerii bisericilor aflat în administrare. 

 

Congregațiile și ordinele călugărești
95

 

După cum s-a arătat mai sus, în România existau, în perioada pre-comunistă, mai multe 

ordine și congregații călugărești, atât feminine cât și masculine, dar care au fost interzise prin 

Decretul 810/1950. În perioada post-comunistă, după ce acest decret a fost abrogat, majoritatea 

dintre acestea s-au reînființat, urmând ca în anii care au urmat să lupte pentru retrocedarea 

bunurilor confiscate. De asemenea, alte ordine și congregații călugărești au apărut și s-au înființat 

în România, multiplicând activitățile și extinzând domeniile în care activau.  
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Principalele arii de implicare constau în: 

- Educație: Salezienii Don Bosco,Congregaţia Misionară „Slujitoarele Duhului Sfânt”, 

Surorile Milostive ale Sfântului Carol Borromeu, Congregația Maestre Pie Venerini, 

Congregatio Jesu etc. 

- Servicii sociale și medicale:Societatea lui Isus (prin Jesuit Refugee Service), Surorile 

Sfintei Maria Magdalena Postel, Misionarele Carității, Societatea Surorilor Sociale, 

Surorile Carmelite Misionare ale Sfintei Tereza a Pruncului Isus, Surorile de Caritate ale 

Sfântului Apostol Pauletc. 

- Formare profesională: Frații Școlilor Creștine, Congregaţia „Părinţilor Somaschi" etc. 

De asemenea, există congregații și ordine călugărești care au mai multe arii de implicare, 

cele mai multe dintre acestea având în vedere educația și serviciile sociale. Printre acestea 

menționăm: Micile Slujitoare ale lui Cristos Rege, Surorile de Caritate „Maria Bambina”, 

Congregaţia Surorilor „Franciscane Misionare de Assisi”, Congregaţia „Surorile Oblate 

Asumpţioniste” etc. 

Un exemplu aparte îl constituie Congregaţia „Fiicele Sfântului Paul”, care are ca misiune 

răspândirea învățăturilor catolice prin intermediul mijloacelor de comunicare socială, având în 

București una dintre cele mai mari tipografii ale Bisericii Catolice din România. 

 

Organizațiile de laici 

În ceea ce privește organizațiile de laici care desfășoară activități din domeniul economiei 

sociale, acestea au cunoscut o puternică dezvoltare în primii ani după 1989, apariția și 

dezvoltarea lor fiind puternic susținută de organizațiile și structurile Bisericii Catolice, atât din 

România, cât mai ales din afara țării. 

Astfel, în această perioadă în România au venit mulți voluntari din țările Europei 

Occidentale, voluntari care au sprijinit bisericile și organizațiile locale pentru a forma persoane 

care să preia și să dezvolte apoi inițiativele (educaționale, sociale etc.). De asemenea, foarte mulți 
tineri și chiar profesioniști au fost trimiși în afara țării pentru formare în aceste domenii, astfel 

încât să sprijine opera socială a Bisericii. Pentru marea majoritate a lor însă, acestea au 

reprezentat o bună ocazie de emigrare în țările occidentale (Italia, Franța, Germania), fapt 

sprijinit (la nivel neoficial) și de structurile bisericești. 

Specificul acestor organizații, asociații și fundații constă în faptul că înstructurile de 

coordonare și decizionale sunt implicați clerici (preoți sau alte persoane consacrate), urmărind 

astfel păstrarea specificului învățăturii catolice și presupunând o oarecare subordonare faţă de 

parohia sau episcopia locală.  

Domeniile în care aceste organizații își desfășoară activitatea sunt: 

- social și socio-medical (Caritas, Asociaţia „Arca Postel”, Concordia etc.): servicii pentru 

copii și familii, servicii pentru îngrijirea vârstnicilor sau persoanelor cu dizabilități, 
orfelinate, centre de plasament și apartamente sociale etc. 

- medical (Asociația Medicilor Catolici): spitale, dispensare și cabinete medicale, farmacii 

și cabinete stomatologice, stațiuni de tratament etc. 

- educație (Acțiunea Catolică, Asociația Scout Catolică din România, Cercetașii Munților 

etc.); îm mod special educație non-formală; 

- formare profesională (Asociația Kolping România, Caritas România etc.) și asigurare de 

locuri de muncă pentru dezvoltarea abilităților profesionale: mecanici auto, tâmplari, 

brutari, personal în domeniul hotelier etc. 
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Organizații ca Asociația Kolping sau Caritas dețin numeroase spații în care își desfășoară 

activitatea, mare parte dintre acestea fiind puse la dispoziție de parohiile sau episcopiile locale, 

altele fiind achiziționate sau construite de către organizații prin diferitele donații și/sau 

sponsorizări. 

Laicii se implică în aceste organizații atât ca voluntari (în domeniile educație, social), cât 

și ca angajați (în domeniile social, formare profesională, medical). Astfel, prin dezvoltarea 

acestor organizații șia servciiilor pe care le oferă, în comunitățile catolice se asigură, pe lângă 

satisfacerea nevoilor comunității, și o parte din locurile de muncă la nivel local. 

În concluzie, formele de implicare a Bisericii Catolice în domeniul economiei sociale 

sunt variate, acestea cunoscând o dezvoltare foate puternică în primii ani după 1989, în mare 

parte datorită donaţiilor şi implicării directe a personalului din ţările occidentale, urmând ca mai 

în preajma anilor 2000, dezvoltarea acestora să treacă la o etapă de maturizare, în care entităţile 

prezentate mai sus să se axeze mai mult pe utilizarea reurselor locale ( finanţări, donaţii, personal 

etc.) şi să vină cu proiecte de implicare socială construite înfuncţie de nevoile reale ale 

comunităţii. 

 

 

Biserica Reformată (Calvină) 

Biserica Reformată este una din Bisericile tradiţionale ale comunităţii maghiare din 

România. Este organizată în două două eparhii – Eparhia Reformată din Ardeal (cu reşedinţa la 

Cluj-Napoca) şi Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului ( cu reşedinţa la Oradea), având 

în total cca. 780 de parohii şi 130 de filii şi cca. 750 de preoţi. Autoritatea bisericească centrala 

este sinodul; eparhiile sunt guvernate de câte un Consiliu Dirigent în cooperare cu Adunările 

eparhiale; organisme similare funcţionează şi la nivel de protopopiat (Consiliul protopopiatului) 

şi de parohie (presbiteriul), pe bază electivă. 

Potrivit Statutului Bisericii Reformate
96

, educaţia creştină şi diaconia (slujirea socială) 

sunt considerate parte componentă a misiunii acesteia (art. 2). În ceea ce priveşte sfera economiei 

sociale, Biserica Reformată şi organismele sale îşi asumă dreptul de a înfiinţa instituţii de 

învăţământ de toate nivelurile, instituţii de caritate, asociaţii, fundaţii, case de pensii şi ajutor 

reciproc (art. 9). Instituţiile înfiinţate sau recunoscute de Biserica Reformată sunt plasate sub 

administrarea şi supravegherea acesteia, care funcţionează şi ca mediator către stat pentru 

obţinerea de fonduri publice (art. 10) şi solicită statului sprijin pentru retrocedarea proprietăţilor 

şi confiscate de regimul comunist şi „remedierea prejudiciilor” cauzate de acesta Bisericii şi 

credincioşilor acesteia, în cazul regăsirii unor soluţii legale la nivel local rezervându-şi dreptul de 

a apela în anumite situaţii unor foruri internaţionale (art. 12). 

După 1989, Biserica Reformată şi-a putut relua activităţile caritative şi de educaţie. 

Astfel, au fost înfiinţate mai multe case de copii, azile de bătrâni, cabinete medicale, centre de 

asistenţă socială (Cluj, Braşov, Oradea), dar şi o serie de instituţii de învăţământ confesional
97

 

sau mixte, cu profil caritativ-educaţional.  

Astfel, de exemplu, Fundatia Creştină Diakonia – Serviciul de Caritate al Bisericii 

Reformate din Ardeal, cu filiale în Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Reghin, Sfântu Gheorghe 

(Covasna), apărute de la începutul anilor 2000 şi reunite sub o umbrelă comună după 2009 este 

activă atât în zone urbane cât şi rurale. Programele sunt finanţate parţial de statul român. Oferă 

îngrijiri sociale şi medicale (inclusiv îngrijire paliativă) la domiciliu, programe de distribuire a 
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unor dispozitive medicale, programe pentru vârstnici (cămine de bătrâni şi nu numai), programe 

pentru copii aflaţi în situaţie de dificultate şi activităţi after school, programe de educaţie pentru 

sănătate, asistenţa persoanelor cu handicap, spălătorie socială şi programe specifice pentru 

voluntari
98

. 

 

Uniunea Penticostală – Biserica lui Dumnezeu Apostolică 

Potrivit Statutului Cultului creştin penticostal
99

, acesta dispune de instituţii de învăţământ 

proprii, între care Institutul Teologic Penticostal (instituţie privată acreditată), de o Casă de 

Pensii şi ajutoare proprie (art. 9). „Ajutorarea celor în nevoi”, definită ca „manifestare a 

dragostei creştine” este considerată a fi, alături de misiunea religioasă propriu-zisă, printre 

„scopurile principale ale Bisericii Penticostale” (art. 14 f). Contribuţia „cu regularitate” a 

credincioşilor la susţinerea financiară a Bisericii, „prin zeciuieli şi donaţii”, este una dintre 

îndatoririle explicite ale membrilor bisericilor penticostale locale (art.  29 d) ). Dintre slujitorii 

bisericeşti, diaconii (ordinaţi) şi apostolii şi misionarii (recunoscuţi de Biserică) au, alături de 

rolul propriu-zis bisericesc, responsabilităţi în adminstrarea activităţilor social-caritabile ale 

Bisericii Penticostale.  

La nivel local, responsabilitatea ajutorării săracilor, văduvelor şi orfanilor este în sarcina 

comitetului bisericii (art. 49 e) ). Activităţile social-caritabile sunt parte integrantă a activităţilor 

obişunite ale comunităţilor locale, ca şi asistenţa spirituală pentru membrii şi aparţinătorii ei, 

precum şi pentru alţi solicitanţi, inclusiv în instituţiile publice (orfelinate, aziluri, orfelinate, 

armată, penitenciare etc.) (art.  52, 54). Bisericile locale pot organiza şi deţine instituţii de 

educaţie formală şi non-formală de orice nivel, precum şi instituţii de asistenţă socială şi unităţi 

economice (de producţie) considerate necesare pentru îndeplinirea obiectivelor lor generale (art. 

57, 60, 109), şi sunt autonome în administrarea acestor instituţii faţă de unităţile superioare de 

cult. Atribuţiile principale ale autorităţilor superioare de cult sunt cele privind personalul de cult 

(ordinarea şi recunoaşterea, sancţiunile disciplinare, dar şi angajarea).  

Comunităţile regionale penticostale organizează seminarii biblice, pentru pregătirea 

personalului de cult (art. 78). Consiliul bisericesc, forul superior de conducere al cultului poate 

propune Conferinţei generale a cultului stabilirea de parteneriate cu alte organizaţii penticostale, 

ecumenice sau filantropice (art. 86 f) ) şi validează conducerea Institutului Teologic Penticostal 

şi a Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului.  

Biserica Penticostală îşi asumă organizarea de instituţii de învăţământ teologic, precum şi 

de învăţământ confesional de toate nivelurile, un loc aparte ocupându-l şcolile duminicale, în 

cadrul cărora se desfăşoară cursuri de Religie. Evaluarea elevilor la aceste cursuri poate fi 

transmisă, la cerere, şcolilor pentru înscrierea rezultatelor acesteia în catalog la disciplina Religie 

(art. 93-94). 

Cultul Creştin Penticostal îşi asumă dreptul de a organiza instituţii de asistenţă socială, 

care pot funcţiona atât direct în cadrul unităţilor de cult (bisericilor) locale, cât şi sub formă de 

asociaţii şi fundaţii. (art. 102-103).  

 Organizaţiile cu profil religios mai sunt active şi în domeniul educaţional. Astfel, în ceea 

ce priveşte învăţământul superior, şase din cele 35 de universităţi private acreditate se află sub 
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tutela unor culte religioase (Bisericile Romano-Catolică, Reformată, Reformată-Unitariană-

Evanghelică-Luterană, Penticostală şi Baptistă)
100

, iar trei din cele zece universităţi autorizate să 

funcţioneze provizoriu sunt tot entităţi cu profil teologic (două aparţinând Bisericii Romano-

Catolice şi una Bisericii Adventiste). Cultele şi organizaţiile religioase mai administrează şi o 

serie de instituţii de învăţământ preuniversitar.  
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V.Concluzii preliminare     
 

După căderea regimului comunist din România, cultele religioase şi-au recăpătat 

posibilitatea de a întreprinde activităţi sociale, filantropice, educaţionale, de formare 

profesională, precum şi o serie de activităţi economice din cele mai diferite. Primele asociaţii şi 

fundaţii cu profil religios şi destinaţie filantropică sau caritativă au apărut încă de la începutul 

anilor ’90.  

Dacă în primii ani după căderea comunismului direcţia prioritară de acţiune pare să fi fost 

oferirea de ajutoare directe şi formarea personalului necesar pentru extinderea şi 

profesionalizarea operei caritative a cultelor şi organizaţiilor caritabile cu profil religios, mai 

târziu serviciile organizaţiilor cu profil religios (inclusiv culte) care intră în sfera economiei 

sociale s-au diversificat şi profesionalizat din ce în ce mai mult, astfel încât acestea sunt angajate 

practic în toate categoriile de servicii şi organizaţii care intră în sfera economiei sociale abordate 

în cadrul acestui proiect: există furnizori de servicii sociale, de formare profesională, de educaţie 

formală şi informală, dezvoltare comunitară, case de ajutor reciproc etc. După cum am putut 

constata, numărul organizaţiilor cu profil religios înscrise în registrul ONG creşte de la an la an, 

ca şi numărul organizaţiilor de acest gen acreditate ca furnizori de servicii sociale. Din datele 

disponibile, putem observa o încetinire a dezvoltării acestora ca urmare a crizei economice. 

 În ceea ce priveşte cultele religioase, potrivit Legii 489/2006 privind libertatea religioasă 

şi regimul general al cultelor, cultele recunoscute sunt considerate a fi entităţi de utilitate publică, 

ceea ce, în sine, le oferă anumite avantaje în ceea ce priveşte statutul lor juridic şi finanţarea. Pot 

beneficia de o gamă largă de finanţări atât publice cât şi private, inclusiv de posibilitatea 

redirecţionării a 2% din venit, pot fi acreditate ca furnizori de servicii sociale, pot desfăşura o 

serie de activităţi şi programe în parteneriat cu Statul român şi cu autorităţile publice locale, pot 

accesa fonduri nerambursabile etc. Pe de altă parte, având statutul de unităţi non-profit, unităţile 

de cult nu sunt obligate să depună un bilanţ contabil decât dacă au şi activităţi economice. 

Aceasta face dificil de identificat unităţile de cult care desfăşoară activităţi caritabile altele decât 

cele care presupun o formă de acreditare, precum şi urmărirea activităţilor lor de-a lungul 

timpului.  

Dificultatea principală a utilizării codării automate pentru diferenţierea categoriilor de 

asociaţii rămâne aceeaşi cu cea semnalată în cercetări prealabile ale FDSC, inclusiv din cadrul 

programului Prometeus. Astfel, entităţile cu profil religios nu sunt înregistrate în mod coerent în 

categoria asociaţiilor religioase potrivit codificării disponibile din bazele de date ale INS şi 

Ministerului Finanţelor. Pe de altă parte, în baza de date a furnizorilor de servicii sociale 

disponibilă pe siteul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, unităţile de cult nu sunt 

înregistrate în mod coerent ca atare, unele din acestea fiind integrate în alte categorii (asociaţii, 

fundaţii, unităţi de asistenţă socială sau chiar în cea de serviciu public de asistenţă). Modalităţile 

de codare ne-coerente între ele fac ca datele să pună probleme de interoperabilitate.  

O altă dificultate rezidă în diferenţierea organizaţiilor cu profil religios doar în funcţie de 

codificarea preexistentă şi pe bazadenumirii entităţilor recenzate, care nu furnizează date 

suficiente. Datorită numărului mare de intrări, o verificare manuală a tuturor datelor – necesară 

pentru etapele următoare ale acestui proiect – se va dovedi laborioasă. În etapa următoare a 

cercetării însă, o diferenţiere a unităţilor de cult de celelalte asociaţii şi fundaţii cu profil religios, 

afiliate sau nu unui cult se va dovedi necesară. Vom obţine astfel două mari categorii de unităţi 

studiate: cultele religioase şi respectiv asociaţiile şi fundaţiile cu profil religios.  
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Pentru nevoile acestui studiu, vor fi selectate ca parte a eşantionului pentru cercetarea de 

teren doar unităţile de cult care au depus bilanţ contabil. Aceasta ne va permite obţinerea unor 

rezultate semnificative, dar nu reprezentative în ceea ce priveşte rolul cultelor religioase în 

economia socială, rezultate care vor putea servi drept bază unor cercetări ulterioare mai 

aprofundate.  

Un statut aparte în rândul unităţilor aparţinând cultelor religioase îl vor avea mănăstirile, 

congregaţiile şi ordinele religioase, întrucât, cel puţin la nivelul Bisericii Catolice, acestea sunt 

organizate potrivit regulilor interne specifice, însă sunt în general organizate juridic sub formă de 

asociaţii.  

Putem estima că cercetarea pe teren ne va oferi rezultate reprezentative în ceea ce 

priveşte rolul organizaţiilor cu profil religios altele decât cele de cult în economia socială, 

principalele domenii în care activează, modul de funcţionare şi principalele probleme cu care se 

confruntă. 

 Pe baza acestei diferenţieri intre cele două categorii vom putea identifica apoi impactul 

economic al fiecăreia. Datele economice de care dispunem până în prezent sunt deocamdată 

insuficiente pentru a avea o privire de ansamblu asupra rolului cultelor în sectorul economiei 

sociale, însă vom putea reconstitui impactul celorlalte organizaţii cu profil religios. 

 În etapele următoare ale cercetării, cu ajutorul cercetării pe teren, interviurilor, focus-

grupurilor şi studiilor de caz vom putea obţine o imagine mai de ansamblu asupra modului 

concret în care aceste organizaţii funcţionează în sfera economiei sociale. Vom urmări modul în 

care organizaţiile cu profil religios îşi organizează şi administrează diferitele tipuri de servicii, în 

ce măsură modul de administrare a acestor organizaţii corespunde criteriului democratic, care 

sunt categoriile de personal angajate în activităţile de economie socială ale organizaţiilor studiate 

şi în ce măsură se poate vorbi de o profesionalizare a personalului acestora.  

 Cercetările ulterioare vor trebui să dea seama de tipologia principalelor categorii de 

servicii oferite de organizaţiile studiate şi, pe cât posibil, de evoluţia în timp a acestora, de 

structura personalului angajat, dar şi a categoriilor de beneficiari şi a modului în care aceste 

organizaţii înţeleg să îşi definească şi asume rolul în comunităţile locale, precum şi măsura în 

care aceste organizaţii sunt încadrate sau cooptate (în ceea ce priveşte activităţile din domeniul 

economiei sociale) în reţele mai ample de organizaţii cu profil social sau în proiecte sociale 

desfăşurate în parteneriat. În etapele ulterioare ale cercetării se va încerca şi investigarea 

particularităţilor serviciilor oferite de organizaţiile cu profil religios în raport cu celelalte 

organizaţii active în aceste domenii. 
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