
Hotărârea nr. 8578 din 25 octombrie 2011 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române , 

privind necesitatea completării prevederilor art. 14 alin. (2) și 88 alin. (2) din Statutul pentru 

organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, în sensul exercitării dreptului și 

îndatoririi morale a Patriarhiei Române și a eparhiilor de a verifica, prin Corpul de control 

financiar și audit intern, asociațiile și fundațiile care funcționează cu binecuvântarea Sfântului 

Sinod, a Patriarhiei și a chiriarhilor 

Având în vedere hotărârea nr. 6776/2010 a Sfântului Sinod prin care, urmare propunerilor 

făcute de ierarhi în cadrul dezbaterilor cu privire la activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor, s-a 

stabilit necesitatea întăririi îndrumării şi controlului centrelor eparhiale în privinţa activităţii 

asociaţiilor şi fundaţiilor care au binecuvântarea Bisericii, inclusiv sub aspect administrativ şi 

financiar; 

Luând act că propunerile de completare a articolelor menționate sunt motivate, în sensul că este 

necesară intervenția la timp a Patriarhiei Române și a eparhiilor pentru a se evita eventuale 

situații păgubitoare în care o asociație sau fundație înființată de 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; 

Ca urmare a propunerilor Comisiei canonice, juridice și pentru disciplină, precum și a votului 

unanim exprimat, Sfântul Sinod a hotărât:  

1. Aprobă completarea prevederilor articolelor 14 alin. (2) și 88 alin. (2) din Statutul pentru 

organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în sensul reglementării exprese a 

dreptului Patriarhiei și al eparhiilor de a verifica, prin Corpul de control financiar și 

audit intern, asociațiile și fundațiile care au obținut binecuvântarea pentru funcționare, 

în următoarea redactare: 

Art. 14 alin. (2) – Asociaţiile şi fundaţiile menţionate la lit. a
1
) şi b

1
) au obligaţia de a 

prezenta Cancelariei Sfântului Sinod, de două ori pe an (primăvara şi toamna), rapoarte 

privind activitatea desfăşurată şi, o dată pe an, raportul privind situația financiară. 

Patriarhia Română, prin Corpul de control financiar și audit, poate verifica inopinat 

situația financiară și patrimonială a respectivelor asociații sau fundații, împreună sau 

separat de cenzor sau comisia de cenzori. În cazul în care constată deficiențe și lipsuri, 

Patriarhia Română adoptă măsuri pentru remedierea acestora. 

Art. 88 alin. (2) – Asociaţiile şi fundaţiile menţionate la lit. e
1
) şi f

1
) au obligaţia de a 

prezenta Centrului eparhial, de două ori pe an (primăvara şi toamna), rapoarte privind 

activitatea desfăşurată şi, o dată pe an, raportul privind situaţia financiară. Centrul 

eparhial, prin Corpul de control financiar și audit, poate verifica inopinat situația 

financiară și patrimonială a respectivelor asociații sau fundații, împreună sau separat de 

cenzor sau comisia de cenzori. În cazul în care constată deficiențe și lipsuri, Centrul 

eparhial adoptă măsuri pentru remedierea acestora. 

2. Pentru întărirea disciplinei financiar-contabile a asociațiilor și fundațiilor care 

funcționează cu binecuvântarea Bisericii, Patriarhia Română și eparhiile vor lua măsurile 

necesare pentru punerea în aplicare imediată a articolelor mai sus menționate. 

3. Lista asociațiilor și fundațiilor care au binecuvântarea Bisericii (a Sfântului Sinod, a 

Patriarhiei și a chiriarhilor) și respectă toate cerințele statutare va fi publicată pe site-ul 

eparhiilor și al Patriarhiei Române, după caz. 

Prezenta hotărâre s-a comunicat eparhiilor din țară și străinătate în vederea adoptării 

măsurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire. 


