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SUMAR 
 

Începând din septembrie 2010, Federaţia Filantropia împreună cu Patriarhia Română, 
Instituto de Formation Integral (IFI) şi SC Global Commercium Development S.R.L 
implementează proiectul FORTE – FORMARE TRAINICĂ PENTRU PARTENERIAT SOCIAL. 
Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 36 de luni, până în august 2013, pe teritoriul 
României, fiind susţinut financiar prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane – POSDRU. 

Intervenția are ca scop dezvoltarea capacității organizaționale a nouă eparhii și 
Administrației Patriarhale pentru a deveni parteneri mai puternici pentru incluziunea 
socială la nivel naţional. Acest scop poate fi atins prin valorificarea resurselor existente și 
prin continua investiție în capitalul uman de care dispun aceste instituții. 

Acest raport reflectă sintetic desfășurarea primei etape a proiectului și anume 
realizarea unei evaluări sistematice, obiective și profesionale a capacităţii organizaţionale și 
de livrare de servicii sociale în cadrul fiecărei eparhii şi a Administraţiei Patriarhale pentru 
a identifica elementele caracteristice, nivelul dezvoltării organizaţionale, punctele mai puţin 
dezvoltate, părţile care ar putea fi consolidate, priorităţile de formare ale personalului, 
avantajele și dezavantajele unor anumite abordări și posibilitățile de îmbunătăţiri. 

Evaluarea va servi  ca bază de pornire pentru cursurile organizate prin proiect, în 
funcţie de priorităţile stabilite de fiecare eparhie. 

Pe palierele incluse în analiză au fost identificate: 

 zone de convergență:  arii de activitate bine dezvoltate în toate eparhiile sau 
dificultăți cu care se confruntă toate eparhiile; 

 zone de mare diversitate:  pentru același palier în unele eparhii nivelul de 
dezvoltare este foarte scăzut/ critic, iar în altele există deja practici de 
excelență. 

Pentru toate palierele de activitate evaluarea a urmărit aspectele ce țin de 
metodologii de lucru, proceduri, instrumente și rezultate. 

Procesele de dezvoltare strategică pe termen lung și folosirea instrumentelor adecvate 
pentru planificare strategică, gestionarea informației, asistența tehnică acordată parohiilor, 
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sustenabilitatea financiară și eficiența planificărilor financiare, dezvoltarea sistematică a 
resurselor umane, eficiența activităților de strângere a fondurilor pentru patrimoniu și 
dezvoltarea unităților de învățământ sub patronajul Bisericii sunt paliere de activitate ce 
solicită mult resursele actuale pentru menținerea funcționării eficiente a unităților evaluate. 
Aici au fost identificate dificultăți comune și zone în care se va interveni cu prioritate prin 
procesele de formare și asistență tehnică oferite de cadrul proiectului FORTE. 

Transparența internă, comunicarea și colaborarea între nivelurile ierarhice, eficiența 
cheltuielilor, promovarea și colaborarea cu mass-media, activitățile cu tineretul, 
învățământul teologic, identificarea, evaluarea și asigurarea bunurilor de patrimoniu și 
implicarea în situațiile de urgență sunt domenii în care nivelul de dezvoltare este similar în 
toate eparhiile implicate în proiect, situându-se peste nivelul mediu de eficiență definit ca 
reper în evaluare. Prin proiect se pot realiza investiții și pe aceste paliere, pentru 
dezvoltarea bunelor practici. 

Procedurile folosite pentru asigurarea comunicării interne, instrumentele utilizate 
pentru documentarea deciziilor, utilitatea proceselor de raportare și auditare, contractele 
de finanțare nerambursabilă, managementul voluntarilor, dezvoltarea și gestionarea 
parteneriatelor, promovarea patrimoniului, dezvoltarea și gestionarea serviciilor sociale 
sunt elemente pentru care nu au fost identificate niveluri similare de dezvoltare în eparhiile 
ce participă în proiect. Astfel, unele eparhii ating nivele peste medie, în timp ce altele se 
confruntă cu dificultăți. 

Pentru aceste paliere în continuarea intervenției proiectul FORTE va oferi sprijin prin 
procese de formare a personalului și consultanță, dar și prin facilitarea dialogului și 
cooperării între echipele de specialiști din eparhii diferite, pentru a putea fructifica 
experiențele de succes deja existente în sistem, acestea fiind mai adecvate și eficiente 
pentru structuri similare în comparație cu modele de bune practici ce pot fi preluate și 
adaptate din mediul extern.  

Având în vedere că obiectivele Proiectului FORTE sunt legate preponderent de 
activitatea social-filantropică, concluziile evaluării pentru acest domeniu de 
activitate sunt prezentate detaliat, cu exemplificarea bunelor practici. 
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METODOLOGIA FOLOSITĂ 
 

Structura procesului de evaluare a fost stabilită participativ, împreună cu 
reprezentanţi ai eparhiilor implicate în proiect. 

Radiografierea activităţii din cadrul administraţiei bisericești s-a realizat cu ajutorul 
unor instrumente de lucru: interviu, focus group, chestionar. Datele culese cu ajutorul 
acestor instrumente au fost prelucrate şi sunt prezentate în acest raport, însoţite de 
sugestiile de îmbunătăţire a activităţii pe diferite paliere, așa cum au fost propuse de către 
persoanele care au participat la procesul de evaluare. 

Trebuie remarcat caracterul reflexiv al procesului de analiză, întrucât toate 
datele au fost furnizate de personalul eparhiilor. Astfel, putem vorbi despre un proces de 
auto-evaluare, facilitat de specialiştii implicaţi în implementarea proiectului FORTE. 

Palierele incluse în analiză sunt: 

 Nivelul strategic, planificarea 
 Nivelul de management, deciziile 
 Comunicarea internă 
 Gestionarea informaţiei 
 Relaţiile între nivelurile ierarhice 
 Resurse financiare şi buget 
 Resurse umane şi organizare 
 Relaţii publice, vizibilitate 
 Parteneriate 
 Activităţi cu tineretul 
 Învăţământ teologic 
 Păstrarea şi promovarea patrimoniului bisericesc 
 Serviciile social-filantropice 
 Implicarea şi răspunsul la situaţiile de urgenţă 
 Relaţia eparhie-Administraţie Patriarhală 
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Pentru a putea fi  identificat nivelul de dezvoltare organizaţională, pentru fiecare 
palier au fost selectate elemente-cheie cu referințe la documentele statutare și 
regulamentare. 

O atenţie deosebită s-a acordat sugestiilor şi recomandărilor formulate de personalul 
implicat în realizarea evaluării, acestea fiind completate cu cele formulate de experţi şi 
echipa de management. 
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ELEMENTE COMUNE 

Arii consolidate 

 
Ariile de activitate în care toate eparhiile implicate în proiect au înregistrat valori 

peste medie nu constituie priorități din perspectiva investițiilor în resursa umană sau a 
intervențiilor pentru eficientizarea activității. 

Reținem desigur aspectul competențelor și importanței acordate acestor activități 
la nivelul eparhiilor, dar și al mediului extern care a facilitat dezvoltarea acestor 
paliere peste valoarea medie de referință considerată în analiză. 

Pentru fiecare arie de activitate au fost identificate și posibilități de îmbunătățire, 
care pe termen lung pot transforma activitățile eficiente în poli de stabilitate și 
creștere. 

 

TRANSPARENȚA INTERNĂ 

S-a urmărit identificarea unui mod de funcţionare şi comunicare prin care informaţiile 
relevante pentru mai multe sectoare să fie oferite complet şi prompt nu doar la cerere, 
astfel încât să fie facilitată activitatea curentă. 

Recomandări 

Transparenţa internă poate fi corelată cu gestionarea informaţiilor. Un sistem mai 
eficient de stocare şi accesare a informaţiilor privind activitatea fiecărui sector poate facilita 
şi creşterea gradului de transparenţă. Astfel, mai multe informaţii pot fi puse la dispoziţia 
celorlalte sectoare, fără a se aştepta solicitarea lor de către colegi. 

Participarea personalului la cursuri de specialitate ar putea avea efecte pozitive 
asupra comunicării şi creşterii transparenţei, mai ales dacă formarea va fi continuată de 
componenta de asistenţă tehnică în practică. 
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COMUNICAREA ȘI COLABORAREA ÎNTRE NIVELURILE IERARHICE 

Asumarea deciziilor Centrului Eparhial trece dincolo de aspectul îndeplinirii unor 
obligaţii impuse pe cale ierarhică. Este interesant pentru analiza lanţului relaţional în ce 
măsură deciziile Centrului Eparhial sunt înţelese la nivel de Protopopiat, cum este 
percepută utilitatea, necesitatea lor.  

Eficienţa îndeplinirii deciziilor Centrului Eparhial - acest item a urmărit gradul în care 
obiectivele şi sarcinile stabilite şi alocate protopopiatelor de Centrul Eparhial sunt 
îndeplinite la standarde calitative bune şi corect încadrate în timp. 

Pentru a avea răspuns coerent şi concret în timp util, comunicarea trebuie să fie facilă 
şi să conţină în mod clar elementele de comunicat. S-a urmărit calitatea comunicării în 
ambele sensuri (protopopiate - CE) şi modul în care dificultăţile întâmpinate în procesele de 
comunicare pot afecta funcţionarea fiecărui palier, precum și capacitatea de monitorizare și 
evaluare a aplicării deciziilor eparhiale, din perspectiva utilităţii acestor procese în 
susţinerea, orientarea şi îmbunătăţirea activităţii.  

Având în vedere faptul că Biserica Ortodoxă Română are un nou Statut cu prevederi 
clare referitoare la atribuţii, roluri şi responsabilităţi pentru fiecare nivel ierarhic, s-a căutat 
să se identifice gradul de cunoaştere şi îndeplinire a obligaţiilor statutare ale 
protopopiatelor.  Referinţa a fost în acest caz statutul BOR, iar datele au fost culese atât de la 
nivelul protopopiatelor, cât şi de la Centrul Eparhial şi parohii. 

Recomandări 

 Procesul de planificare strategică al Eparhiei să fie unul participativ şi proactiv 
pentru a crește gradul de asumare al protopopiatelor. 

 Implicarea protoieriilor în activităţi de schimb de experienţă, mai întâi la nivel 
mitropolitan şi apoi extins la nivel de Patriarhie; 

 Înfrăţirea parohiilor pe baza existenţei unor relaţii de valorizare reciprocă 

 

EFICIENȚA CHELTUIELILOR 

Analiza a urmărit modul de realizare a cheltuielilor, instrumentele şi procedurile 
folosite pentru dimensionarea, monitorizarea acestora. 

Recomandări 

Folosirea auditărilor periodice, a studiilor de piață și a celor de impact pentru 
investiții 
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PROMOVAREA ȘI COLABORAREA CU MASS-MEDIA 

Prezenţa eparhiei în presa naţională și locală contribuie la creşterea impactului unor 
activităţi, la promovarea patrimoniului cultural-bisericesc existent în cuprinsul eparhiei 
precum şi la eficientizarea acţiunilor de strângere de fonduri. Evaluarea acestui palier de 
activitate a urmărit identificarea mijloacelor folosite pentru cooperarea şi comunicarea cu 
publicul larg, precum şi eficienţa acestora. 

Folosirea mijloacelor moderne de prezentare şi promovare (ex: web-site) reprezintă 
un avantaj întrucât oferă posibilitatea publicului larg de a se informa constant, facil şi în 
timp real cu privire la aspecte referitoare la istoricul şi activitatea curentă a eparhiei. 
Actualizarea permanentă a secţiunilor care prezintă activităţi curente dă credibilitate 
prezentării online şi asigură o mai bună vizibilitate şi un plus în calitatea comunicării. 

Monitorizarea permanentă a presei oferă posibilitatea culegerii de informaţii utile, dar 
şi a fomulării unor răspunsuri în timp util faţă de probleme care ar afecta imaginea şi 
credibilitatea eparhiei. Aceasta poate fi un instrument util pentru gestionarea imaginii 
publice în desfăşurarea de campanii, proiecte, ş.a. Pentru această analiză sunt relevante 
instrumentele şi mijloacele folosite pentru monitorizarea presei şi eficienţa acestora. 

Recomandări 

 Creșterea abilităţilor de expunere și susținere a unor subiecte/mesaje cu 
conţinut teologic sau pastoral pe întelesul publicului larg; 

 Extinderea cooperării cu Centrul de presă BASILICA; 

 Intensificarea utilizării mediilor virtuale de comunicare publică; 

 Crearea unei strategii eficiente de promovare a tuturor aspectelor pozitive din 
activitatea Eparhiilor și a parohiilor; 

 

ACTIVITĂȚILE CU TINERETUL 

Am urmărit în analiză să identificăm tipul şi frecvenţa acţiunilor desfăşurate în plan 
local cu tineretul, pentru a putea aprecia gradul de diversitate, modul în care acţiunile 
răspund nevoilor locale şi a identifica bune practici transferabile. 

Organizaţiile de tineret pot contribui, într-o manieră specifică, la promovarea valorilor 
creştine în rândul tinerilor, oferindu-le acestora şansa de a se manifesta şi de a lucra într-un 
mediu înnobilat de specificul comunităţii creştine. 

Cooperarea cu organizaţiile de tineret şi angrenarea acestora în activităţile eparhiei, 
sau ale protopopiatelor şi parohiilor, reprezintă atât o şansă cât şi o responsabilitate 
întrucât, într-o lume în care umanitatea, caritatea, binele, adevărul şi frumosul sunt valori 
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mai puţin promovate, este esenţială implicarea şi prezenţa Bisericii pentru ca noile 
generaţii să poată beneficia de valoarea învăţăturii creştine şi de sensul real al vieţii, aşa 
cum reiese din aceasta. 

Recomandări 

 implicarea tinerilor în activități sociale și alte activități pe bază de voluntariat 

 mai mare atenție acordată inițiativelor tinerilor și organizarea evenimentelor 
pentru tineri cu tinerii 

 extinderea programelor catehetice care să faciliteze întâlnirile cu tinerii, 

 organizarea de concursuri cu tematică specifică adresate tinerilor 

 Înfiinţarea la nivelul Centrelor Eparhiale, a unor Centre pentru Tineret, care să 
coordoneze activităţile cu tinerii organizate la nivel de parohii și protoierii 

 Intensificarea activităţilor out-door, pelerinaje prin care ar putea fi dezvoltat 
spiritul de echipă 

 Înființarea unei organizații de tineret proprii în fiecare eparhie, cu filiale la 
toate protopopiatele, pentru a construi o rețea de suport destinată activităților 
misionare pentru tineret  

 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEOLOGIC 

Pentru o eparhie existenţa unei şcoli teologice, fie de nivel mediu, fie de nivel superior, 
reprezintă o resursă importantă, atât în ceea ce priveşte posibilitatea de formare şi 
recrutare a personalului bisericesc, cât şi capacitatea de a-şi exercita lucrarea misionară şi 
pastorală. În acest sens, este deosebit de relevant în ce măsură oferta educaţională şi de 
formare a şcolilor eparhiale este în concordanţă cu cerinţele pieţei de formare şi de 
ocupare. 

De asemenea, în contextul scăderii accentuate a numărului de tineri care frecventează 
nivelul liceal sau universitar, din motive economice, demografice şi sociale, toţi furnizorii de 
servicii educaţionale se confruntă cu provocarea menţinerii existenţei şcolilor şi a calităţii 
procesului de învăţământ. 

Recomandări 

 diversificarea programelor şcolare și adaptarea ofertei educaționale pentru 
asigurarea sustenabilității școlilor teologice 

 promovarea ofertei educaţionale a şcolilor teologice în tot cuprinsul eparhiilor 
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 facilitarea prezenţei elevilor seminarişti la cât mai multe manifestări culturale 
şi activităţi pastoral sociale în scopul promovării şi asigurării vizibilităţii 

 pondere crescută a activităților practic-aplicative, activităților nonformale 
pentru a dezvolta capacități și competențe crescute elevilor, acestea folosindu-
le mai departe în viața de zi cu zi 

 

IDENTIFICAREA, EVALUAREA ȘI ASIGURAREA BUNURILOR DE PATRIMONIU  

Identificarea, evaluarea şi asigurarea bunurilor de patrimoniu reprezintă, deodată, o 
datorie faţă de memoria înaintaşilor şi o măsură de protecţie faţă de cei care doresc să 
valorifice ilicit bunurile de patrimoniu. 

În acest sens s-a urmărit să se identifice preocuparea eparhiei faţă de aceste activităţi, 
stadiul de desfăşurare a acestora, precum şi modele de bune practică ce pot fi împărtăşite 
altor eparhii. 

Recomandări 

 Formarea de specialişti şi cooperarea între centrele eparhiale pentru 
valorificarea experineţelor în domeniu 

 Sporirea atenţiei responsabililor în restaurarea şi conservarea bunurilor cu 
valoare de patrimoniu și preluarea de către Centrele Eparhiale a bunurilor 
pentru care nu se poat asigura condițiile optime de păstrare, pentru o mai bună 
gestionare a acestora și constituirea unor depozite speciale pentru adăpostirea 
bunurilor de patrimoniu care nu pot fi păstrate în condiții optime la parohii 

 Realizarea unor parteneriate pentru asigurarea bunurilor de patrimoniu 

 

IMPLICAREA ÎN SITUAȚIILE DE URGENȚĂ  

Situaţiile de urgenţă au pus de multe ori la încercare capacitatea oamenilor şi a 
instituţiilor de a recţiona şi de a oferi sprijin. Implicarea în gestionarea acestor evenimente 
nu poate fi eficientă dacă se limitează la răspunsuri sporadice şi punctuale. Cu fiecare 
experienţă, instituţiile au posibilitatea să-şi îmbunătăţească procedurile şi modalităţile de 
răspuns. 

Instituţiile bisericeşti au un statut aparte în reţelele de intervenţie: nivelul ridicat de 
încredere de care se bucură în rândul populaţiei, complexitatea reţelei de instituţii proprii şi 
capacitatea de a mobiliza resursele populaţiei, le plasează printre actorii instituţionali 
principali în gestionarea situaţiilor de urgenţă. 
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Analiza urmăreşte în ce măsură şi cum şi-au asumat şi îndeplinit eparhiile rolul de 
sprijin pentru persoanele afectate, în ce măsură şi cum au folosit ele capitalul de încredere 
şi capacitatea de mobilizare a resurselor. 

Definirea situaţiilor de urgenţă nu se referă, doar la cele generate de calamităţile 
naturale, aici putând fi cuantificată experienţa cooperării şi în alte situaţii de risc major.  

Recomandări 

 Realizarea unor parteneriate operaționale cu toate instituţiile cu rol în 
gestionarea situaţiilor de urgenţă 

 Realizarea unei strategii comune de intervenţie astfel încât rolul fiecărei 
instituţii şi al Eparhiei să fie clar cunoscut înainte de producerea unei situaţii 
de urgenţă 

 Constituirea unor fonduri eparhiale și a unor baze de resurse de tip depozit 
pentru intervenţia în situaţii de urgenţă, materialele de cazarmament sau alte 
tipuri de bunuri colectate putând fi rulate periodic şi pentru a asigura fluxul de 
intervenţie în situaţii critice din eparhie 
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Dificultăți şi nevoi comune 

 

Există paliere de activitate care solicită mult resursele actuale pentru a menține 
funcționarea eficientă a unităților evaluate. Au fost identificate dificultăți comune și 
zone în care se va interveni cu prioritate prin procesele de formare și asistență tehnică 
oferite de cadrul proiectului FORTE. 

Resursele umane insuficiente și schemele de personal subdimensionate afectează 
extinderea acestor domenii de activitate. Majoritatea respondenților au identificat 
nevoia de a fi realizate schimburi de experienţă și întâlniri de lucru între consilierii 
economici din eparhii, atât la nivel de mitropolii cât și de Patriarhie. 

Proiectul va oferi sprijin prin procesele de formare și asistență tehnică pentru 
consolidarea acestor paliere. 

 
PROCESELE DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ  

S-a urmărit identificarea existenţei unor proceduri şi practici consolidate de elaborare 
şi utilizare a unor documente de planificare pe termen mediu şi lung. În general, Strategia 
unei instituţii se recomandă să fie elaborată prin intermediul unui proces consultativ 
amplu, astfel încât să reflecte cât mai fidel priorităţile de dezvoltare locale şi să folosească 
eficient oportunităţile de creştere şi resursele.  

Strategia este operaţionalizată prin Planurile operaţionale, documente programatice 
în care, pornind de la analiza de context, sunt transformate priorităţile strategice în 
obiective operaţionale, de regulă pentru o perioadă de un an. 

În același timp, s-a urmărit identificarea existenţei și folosirii unor instrumente pentru 
elaborarea planurilor strategice, transpunerea lor în planuri operaţionale, monitorizarea şi 
evaluarea implementării acestor planuri. Exemple de instrumente: analize 
financiare/previziuni bugetare, culegerea de date şi evaluări programe/probleme proiecte, 
analiza mediului intern şi extern, analiza de oportunitate, studii de piaţă, bussines plan, 
procedură de monitorizare şi evaluare. 

Recomandări 

 Conştientizarea importanţei elaborării şi implementării unei strategii de dezvoltare;  

 Elaborarea unor strategii funcţionale operaționalizate prin planuri anuale, adaptate 
urgenţelor şi priorităţilor misionar-pastorale şi social-culturale,  reglementarilor 
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interne și realităților locale și regionale; 

 Pregătirea personalului pentru folosirea instrumentelor de planificare strategică; 

 
GESTIONAREA INFORMAȚIEI 

S-a căutat să se identifice existenţa şi utilizarea în activitatea curentă a unei proceduri 
de gestionare a informaţiilor, susţinută de soluţii tehnice adecvate. O procedură de 
gestionare a informaţiei este eficientă dacă oferă pârghii în asigurarea complementarităţii 
intervenţiilor, în compararea şi completarea trans-sectorială a datelor şi dacă permite 
accesul facil la informaţii pentru persoanele autorizate, concomitent cu o protecţie adecvată 
a informaţiilor. Soluţiile tehnice folosite este important să fie adaptate la specificul datelor, 
dar şi al utilizatorilor. 

Recomandări 

 Baze de date şi softuri pentru activităţile de administraţie care să poată fi 
centralizate uşor şi rapid; 

 Standardizarea rapoartelor pe baza cărora se realizează bazele de date; 

 Se recomandă să se treacă de la nivelul de înţelegere a „gestionării informaţiei” 
ca stocare şi depozitare, la cel de gestionare/folosire a informaţiei pentru 
dezvoltarea activităţilor eparhiei.   

 

ASISTENȚA TEHNICĂ ACORDATĂ PAROHIILOR 

Un rol important al protopopiatelor în relaţia cu parohiile este cel de sprijin şi 
asistenţă tehnică. Sunt relevante pentru acest palier metodele, practicile testate cu succes, 
dar şi cazurile individuale ce pot constitui exemple de bune practici. 

Recomandări 

 Elaborarea unor regulamente de procedură și funcționare pentru toate 
palierele de activitate prevăzute de Statutul BOR;  

 Atragerea unor experţi printre membrii personalului protopopiatelor sau a 
unor persoane-resursă în activitatea de asistenţă tehnică și suport, care să 
poată contribui la creşterea capacităţii protopopiatelor pe acest palier; 

 Dezvoltarea capacităţii de cooperare şi dialog a protopopiatelor prin folosirea 
de instrumente şi proceduri dar şi prin pregătirea unor persoane pentru 
activităţi de mediere şi facilitare a comunicării şi colectării de date; 
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SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ ȘI EFICIENȚA PLANIFICĂRILOR FINANCIARE 

Analiza acestui domeniu de activitate s-a referit la modul de alcătuire şi utilizare a 
bugetului și a planificării bugetare ca instrumente de management. Un buget sustenabil 
asigură buna desfăşurare a activităţilor planificate, luând în calcul consolidarea resurselor 
necondiţionate ale instituţiei (activităţi generatoare de venit), modul în care se realizează 
planificarea şi capacitatea ei de a susţine activitatea instituţiei şi procesele de management.  

Procedurile financiare funcţionale asigură o bună gestionare şi alocare a resurselor şi 
posibilitatea de a monitoriza permanent şi evalua periodic situaţia financiară a instituţiei. 

Recomandări 

 Construirea de proceduri financiare funcţionale care să asigure o bună 
gestionare şi alocare a resurselor şi posibilitatea de a monitoriza permanent şi 
evalua periodic situaţia financiară a instituţiei. 

 Elaborarea unei strategii bugetare ţinând cont de direcţiile de dezvoltare ale 
eparhiei şi condiţiile economice generale; 

 Folosirea unor instrumente de planificare bugetară şi a unor persoane 
specializate/parteneri care să propună măsuri eficiente de construcţie şi 
susţinere bugetară; 

 Participarea personalului la formări pe problematică economică pentru 
înţelegerea dinamicii financiare și creșterea disponibilităţii lor de a construi și 
diversifica resursele.  

 Diversificarea surselor de venituri   

 
DEZVOLTAREA SISTEMATICĂ A RESURSELOR UMANE 

Într-un mediu din ce în ce mai specializat şi complex, calitatea şi managementul 
resurselor umane este un element cheie pentru eficienţa unei instituţii. Managerii de 
resurse umane au acum la dispoziţie un spectru larg de instrumente şi tehnici cu care pot 
interveni structurat şi planificat pentru dezvoltarea acestei importante resurse. 

Analiza a urmărit să identifice în ce măsură eparhiile folosesc astfel de instrumente, 
dacă au planuri de dezvoltare a resurselor umane şi cum procedează în activitatea de zi cu 
zi pentru managementul acestui domeniu: recrutarea, planificarea, formarea, evaluarea, 
motivarea, promovarea. S-a urmărit procedura folosită în procesul de recrutare şi 
promovare a personalului administrativ. 
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Recomandări 

 Formarea persoanelor responsabile de managementul resurselor umane. 

 Dezvoltarea unor planuri personalizate de management al resurselor umane la 
nivelul Centrelor Eparhiale, printr-un proces participativ cu toate persoanele ce au 
responsabilităţi în aceasta zonă şi disocierea între recrutarea personalului clerical şi 
a personalului administrativ din structurile centrului eparhial, protoieriilor şi 
aşezămintelor sociale şi culturale; 

 Folosirea unor criterii structurate de organizare a profesionalizării, în concordanţă 
cu planurile social-misionare şi de dezvoltare ale eparhiei, analizarea nevoilor de 
formare a personalului şi stabilirea criteriilor de evaluare şi motivare a persoanelor 
care participă la cursuri. 

 Folosirea experienţelor de recrutare a personalului utilizate de sectoarele sau ONG-
urile eparhiale performante. 

 Corelarea direcţiilor de dezvoltare a resurselor umane cu direcţiile strategice ale 
Eparhiilor; 

 
EFICIENȚA ACTIVITĂȚILOR DE STRÂNGERE A FONDURILOR PENTRU PATRIMONIU 

Este recunoscut faptul că fondurile publice destinate conservării şi restaurării 
patrimoniului nu sunt suficiente. În acest sens, cea mai des promovată recomandare este 
aceea de a întreprinde activităţi de strângere de fonduri pentru atragerea de parteneri şi 
donatori care doresc să investească în acest domeniu. Evaluarea a urmărit identificarea 
activităţilor, procedurilor şi metodelor prin care se realizează strângerea de fonduri, 
precum şi gradul de eficienţă în scopul identificării unor recomandări de îmbunătăţire. 

Recomandări 

 Pregătirea personalului pentru a fi în concordanță cu legislaţia în vigoare și 
organizarea de schimburi de experienţă, consiliere și traininguri periodice la 
nivel regional, dar şi de Patriarhie. 

 Realizarea de campanii de promovare şi strângere de fonduri pentru obiective 
de patrimoniu care trebuie restaurate şi conservate. 

 Înscrierea bisericilor cu valoare de patrimoniu în circuitul turistic, și realizarea 
de materiale de promovare media ; 

 Accesarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă; 

 Activități de lobby pentru îmbunătățirea legislației în domeniu; 
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DEZVOLTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUB PATRONAJUL BISERICII 

Relevanţa acestui indicator constă în faptul că evoluţia sistemului de învăţământ din 
România preconizează o schimbare a tipologiei şcolilor şi a încadrării acestora pe categorii 
sau clase, în funcţie de profil şi calitatea procesului de învăţământ. În acest sens, înfiinţarea 
şi susţinerea unor unităţi de învăţământ de către Centrele Eparhiale sau atragerea unora 
deja existente sub patronajul Bisericii prin consolidarea de parteneriate reprezintă una din 
direcţiile de acţiune pe termen lung. 

Recomandări 

 Extinderea ofertei de unităţi de învăţământ, fie prin înfiinţarea unora noi, fie 
prin încheiere de parteneriate  

 Atragerea de parteneri privaţi în susţinerea învăţământului de calitate în egală 
masură preșcolar, școlar, liceal și universitar care să funcţioneze sub patronajul 
Bisericii 

 Diversificarea ofertei educaţionale care poate porni de la un studiu sau o 
analiză corectă, riguroasă și reală a cererii și ofertei de pe piaţa de muncă 
locală și regională 
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ZONE DE CONTRAST 
 

Procesul de evaluare a identificat o serie de paliere de activitate cu diferențe 
semnificative  de la o eparhie la alta. Această „zonă de contrast” evidențiează realități 
locale sau regionale, contexte interne și externe diferite dar și modalități diferite de 
folosire a resurselor umane disponibile. Astfel, unele eparhii ating nivele peste medie, 
în timp ce altele se confruntă cu dificultăți.  

Din această perspectivă, Proiectul FORTE constituie o platformă de comunicare și 
schimb de experiență și bune practici, dând posibilitatea eparhiilor implicate să 
valorizeze și să valorifice toate exemplele pozitive din activitatea proprie sau a 
celorlalte, în scopul consolidării dezvoltării.   

 
PROCEDURILE FOLOSITE PENTRU ASIGURAREA COMUNICĂRII INTERNE 

Există şi este folosită în activitatea de zi cu zi o procedură de comunicare internă, care 
facilitează activitatea inter şi intrasectorial. Eficienţa procedurilor a fost verificată în 
practică. Procedurile sunt clare şi uşor de utilizat. Analiza a urmărit identificarea modului 
de funcţionare şi comunicare prin care informaţiile relevante pentru mai multe sectoare 
sunt oferite complet şi prompt nu doar la cerere, astfel încât să fie facilitată activitatea 
curentă.  

Recomandări 

 Standardizarea unor proceduri de comunicare internă; 

 Delegarea personalului la cursuri de comunicare în care să capete deprinderea 
comunicării asertive; 

 Folosirea unui limbaj clar şi formularea succintă a solicitărilor, folosirea unor 
instrumente tip formular pentru culegerea de date, încurajarea folosirii 
corespondenţei electronice şi diversificarea modalităţilor de transmitere a 
comunicărilor şi solicitărilor către palierele subsidiare (protoierii, parohii). 

 Realizarea unor rețele de comunicare internă și folosirea facilităților tehnice 
moderne; 
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INSTRUMENTELE UTILIZATE PENTRU DOCUMENTAREA DECIZIILOR 

Acest item se referă la existenţa şi utilizarea regulată a unor proceduri şi instrumente 
pentru documentarea şi fundamentarea propunerilor şi deciziilor la nivel de management a 
instituţiei. 

Recomandări 

 Elaborarea de regulamente de ordine interioară, regulamente de organizare şi 
funcţionare, instrucţiuni și proceduri de lucru mai detaliate;  

 Urmărirea ca deciziile manageriale să conducă la dezvoltarea echilibrată a 
tuturor sectoarelor Eparhiilor; 

 Realizarea regulamentelor de aplicare a statutului prin care să se 
particularizeze temele generale prezentate în statut, astfel încât să nu existe 
posibilitatea de interpretare eronată sau la alegere și urmărirea respectării 
prevederilor referitoare la atribuţiile organismelor şi structurilor bisericeşti; 

 Este util ca personalul implicat la nivel de management să cunoască şi să 
solicite utilizarea unei game mai largi de instrumente pentru documentarea şi 
fundamentarea propunerilor şi ulterior a deciziilor. 

 
UTILITATEA PROCESELOR DE RAPORTARE ȘI AUDITARE 

Sunt importante raportarea, monitorizarea, evaluarea şi auditarea deoarece oferă 
informaţii şi pârghii utile pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii. Nu ne interesează un 
proces simplu de „control” al activităţii, care poate cel mult să verifice conformitatea cu 
procedurile interne şi legislaţia, ci existenţa unui sistem eficient de monitorizare, evaluare 
şi îmbunătăţire a activităţii. 

Recomandări 

 Conceperea de instrumente de auditare internă care să favorizeze îmbunătăţirea 
continuă a activităţii Eparhiilor. 

 Modernizarea modelelor de raportare financiară, în vederea armonizării cu legislaţia 
în vigoare și cu termenele de predare a documentelor financiare. 

 Conştientizarea beneficiilor raportării şi auditării în îmbunătăţirea activităţii și 
schimburi de experienţă cu alte eparhii care folosesc aceste proceduri;  

 Respectarea prevederilor statutare şi reglementare referitoare la disciplina 
financiar-contabilă şi de raportare; 
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 Formarea unui corp de profesionişti ai eparhiilor care să folosească instrumentele de 
audit pentru a identifica situaţiile critice şi a formula recomandări de evitare a 
acestora; 

 Permanentizarea formelor de auditare pentru toate domeniile de activitate şi 
sublinierea concluziilor sub forma unor îndrumare practice cu ajutorul cărora să se 
evite situaţiile critice; 

 

CONTRACTELE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 

Contractele de finanţare nerambursabilă sunt un instrument nou şi dificil de 
administrat, astfel încât este necesar să fie gestionate cu atenţie. Pe de o parte, este 
important ca instituţia să aibă fonduri necondiţionate pentru a-i asigura continuitatea şi 
fluxul financiar, altfel, dacă ponderea fondurilor nerambursabile în buget tinde să fie 
preponderentă există riscul unei „implozii” a activităţii odată cu finalizarea proiectelor.  

Un alt aspect dificil îl poate constitui asigurarea cofinanţării şi fluxului de lichidităţi, în 
lipsa acestor fonduri existând riscul de blocare a proiectelor. Fără a trece cu vederea aceste 
aspecte, nu putem ignora oportunităţile de creştere şi dezvoltare oferite de fondurile 
nerambursabile disponibile în prezent pe piaţă. Atragerea unor resurse prin proiecte 
susţinute din fonduri nerambursabile este un element important în prezent şi merită avut 
în vedere pentru gestionarea aspectelor financiare ale unei eparhii. 

Recomandări 

 Implicarea în proiecte care să genereze valoare adaugată, astfel încât să se 
autosusţină pentru atingerea tuturor obiectivelor strategice pe termen lung;  

 Să identifice și mobilizeze resursele umane ușor de format și să valorifice 
potenţialul acestora, promovând profesionalismul în scrierea și implementarea 
proiectelor. 

 Să se promoveze accesarea de finanţări nerambursabile și dezvoltarea de 
parteneriate de implementare proiecte pentru dobândirea expertizei necesare; 

 Identificarea priorităţilor care pot fi susţinute prin proiecte finanţate din fonduri 
nerambursabile, în funcţie de necesităţile şi interesul eparhiei; 

 Pregătirea unui grup de profesionişti care să poată scrie și dezvolta proiecte şi 
monitoriza programele de finanţare;  

 Fidelizarea investitorilor şi a donatorilor și construirea unei strategii de atragere 
de fonduri nerambursabile bazată pe capacitatea de a asigura resursele fluxurilor 
financiare; 
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MANAGEMENTUL VOLUNTARILOR 

Chiar prin statutul BOR este prevăzut rolul important pe care îl au voluntarii în cadrul 
unităților bisericești și instituţiilor implicate în proiect.  

Pentru a folosi eficient această resursă nu este suficient să se aştepte din partea 
voluntarilor să îşi găsească modalităţi de a se face utili. Managementul voluntarilor 
presupune organizarea implicării lor, astfel încât resursele să fie folosite optim, iar 
voluntarii să fie la rândul lor motivaţi să continue să se implice. 

Recomandări 

 Schimbarea percepției despre voluntariat și beneficiile aduse de aceștia în 
misiunea Bisericii. 

 Transferul modelelor de bune practici de la sectoarele social şi tineret și 
învăţământ către celelalte sectoare. 

 Formarea personalului în managementul voluntarilor și identificarea 
activităţilor unde pot fi folosite resursele de voluntariat, atât la nivel parohial, 
cât şi eparhial, conform cu prevederile statutare;  

 Mediatizarea activităților cu voluntari pentru a crește gradul de motivare și 
mobilizare al acestora; 

 
DEZVOLTAREA ȘI GESTIONAREA PARTENERIATELOR 

Protocolul și parteneriatul de cooperare în diferite arii de activitate sunt urmări  
firești ale practicii şi tradiţiei bimilenare a Bisericii de a lucra împreună cu reprezentanţii 
domeniului public sau privat pentru a ajuta, sprijini, susţine, dezvolta, întreţine sau extinde 
iniţiative care au ca scop comun binele comunităţii și al credincioșilor. 

În general, aceste cooperări înseamnă forţe unite pentru o eficienţă mai mare şi o 
semnificaţie spirituală mai profundă a activităţilor respective.  

În special, parteneriatele reprezintă, deopotrivă, preocupare, responsabilitate și bază 
comună pentru programe multiple în slujba comunităţii și a credincioșilor. 

Cultura partenerială reprezintă o constantă a deschiderii pe care actorii sociali o au 
spre a coopera pentru îndeplinirea unor interese comune. În același timp, cultura 
partenerială reprezintă o manifestare eclesială de menţinere vie a conștiinţei apartenenţei 
la comunitate.  
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De asemenea, în funcţie de contextul social, confesional şi economic, la nivel local sunt 
dezvoltate, în mai mică sau mai mare măsură, o serie de parteneriate cu scopul folosirii 
eficiente a resurselor locale. 

În acest sens, acest palier de analiză a urmărit să ilustreze modul în care Eparhiile 
folosesc parteneriatele și protocoalele de cooperare pentru dezvoltarea și susţinerea 
activităţilor curente sau a acelor de perspectivă și cum evaluează impactul acestora. 

Există parteneriate încheiate la nivel central, care au efect şi sunt multiplicate şi la 
nivel local, mai ales acolo unde există și se manifestă o cultură a parteneriatului și a 
cooperării cu ceilalţi actori comunitari. 

Recomandări 

 Parteneriatele existente trebuie menţinute și dezvoltate deoarece 
„parteneriatele nu sunt statice, trebuie să fie în continuă dinamică progresivă”. 

 La selecția partenerilor să se urmărească împărtăşirea valorilor comune: bună 
credinţă, onestitate, seriozitate, profesionalism, calitate a serviciilor la standarde 
ridicate și complementaritate în ceea ce priveşte expertiza deţinută; 

 Iniţierea și dezvoltarea de parteneriate care să urmărească dezvoltarea durabilă 
și sustenabilă precum și atragerea de fonduri pentru activităţile eparhiilor; 

 Dezvoltarea de parteneriate pe proiecte comune cu alte Eparhii din aceeași 
Mitropolie, sau alţi factori locali sau regionali interesaţi, pornind de la direcţiile 
de activitate strategice precizate de Sfântul Sinod; 

 Extinderea parteneriatelor până la nivel de parohie, concentrându-le pe proiecte 
concrete;  

 

PROMOVAREA PATRIMONIULUI 

În cuprinsul fiecărei eparhii din Patriarhia Română există o multitudine de bunuri 
care aparţin patrimoniului cultural naţional sau universal, între acestea evidenţiindu-se în 
mod deosebit bunurile de patrimoniu cu caracter bisericesc (biserici, icoane, carte veche, 
obiecte de cult, vestigii şi situri arheologice). 

Restaurarea, conservarea şi păstrarea acestor bunuri reprezintă o prioritate pe 
termen lung a Patriarhiei Române, fiecare eparhie având misiunea de a identifica, 
inventaria şi propune soluţiile de intervenţie necesare în scopul păstrării şi promovării 
acestor bunuri de patrimoniu. 
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Prin acest item s-a urmărit să se identifice modul în care se acţionează, care este 
eficienţa activităţilor de păstrare şi promovare a patrimoniului bisericesc, care sunt nevoile 
şi resursele, priorităţile şi urgenţele la nivel local. 

Recomandări 

 Înfiinţarea unor departamente speciale pentru patrimoniu, distinct de cel 
cultural, promovarea schimburilor de experiență la nivel mitropolitan și a 
cooperării cu centrele de specialitate de la nivel central sau ale altor eparhii; 

 Profesionalizarea personalului care lucrează în domeniul patrimonioului 
bisericesc; 

 Înfiinţarea mai multor muzee în care să fie păstrate obiectele de patrimoniu, 
editarea și distribuirea materialelor de promovare și cooperarea cu marii 
operatori de turism pentru includerea bisericilor de patrimoniu în circuitele de 
vizitare, mai ales pentru excursioniştii străini; 

 Activități de lobby pentru promovarea unei legislații care să permită folosirea 
eficientă și transparentă a resurselor financiare destinate acestui domeniu; 

 Folosirea facilităților mediatice oferite de centrul de Presă BASILICA. 
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SERVICII SOCIAL-FILANTROPICE 
 

Având în vedere că obiectivele Proiectului FORTE sunt legate preponderent de 
activitatea social-filantropică, concluziile evaluării pentru acest domeniu de activitate 
sunt prezentate detaliat, cu exemplificarea bunelor practici. 

 

EFICIENŢA  COORDONĂRII ACTIVITĂŢII  SOCIALE DE CĂTRE CENTRUL EPARHIAL 

Acest palier de analiză se referă la existenţa unui departament prin care să se 
realizeze de la nivel central, managementul serviciilor sociale în teritoriu. În general, se 
recomandă ca acest lucru să se realizeze prin intermediul Sectorului Social-Filantropic şi 
Misionar unde  trebuie să existe cel puţin o persoană calificată în domeniu şi care deţine  şi 
abilităţi demonstrate de manager. 

 Rolul de coordonare a activităţii sociale constă în crearea şi monitorizarea punerii în 
practică a unor proceduri privind:  

-structura la nivelul episcopiei în cadrul căreia să se furnizeze servicii sociale(parohii, 
protopopiate, ONG al Bisericii, ONG care funcţionează cu binecuvântare); 

- comunicare în domeniul serviciilor sociale între aşezămintele sociale şi sectorul 
social, în special în ceea ce priveşte deciziile, activitatea desfăşurată, monitorizarea, 
raportarea şi evaluarea serviciilor furnizate; 

- transferul de expertiză către aşezămintele sociale pentru domenii de interes: 
acreditarea, furnizarea de servicii, strângerea şi gestionarea de fonduri, orientarea formării 
personalului activ în social; 

- sprijin financiar, mai ales pentru asigurarea co-finanţării; 

Analiza datelor culese de la nivelul celor nouă eparhii incluse în proiectul FORTE a 
evidenţiat că, din perspectiva capacităţii de coordonare a activităţii sociale de către Centrele 
Eparhiale, există nivele diferite de dezvoltare. Astfel, au fost consemnate încadrări ale 
nivelului de dezvoltare organizaţională pe toate palierele descrise de Codul Culorilor 
utilizat în metodologia de evaluare, de la nivelul inexistenţei unui Sector Social-Filantropic 
şi Misionar care să coordoneze activitatea din eparhie şi până la utilizarea  de  modele de 
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bună practică. Această varietate este motivată de: vechimea eparhiei, experienţa în 
domeniul social a echipei Sectorului Social-Filantropic şi Misionar şi caracteristicile intern 
şi extern al fiecărei eparhii. 

Cele mai frecvente dificultăţi identificate prin analiza celor nouă eparhii constau 
în lipsa formulării şi folosirii unor planuri strategice de dezvoltare specifice 
domeniului social, iar acolo unde acestea există, fie nu au fost realizate participativ, fie nu 
au fost comunicate la nivelul tuturor aşezămintelor sociale active din eparhii, precum şi 
insufucienţa personalului de specialitate. 

Din perspectiva capacităţii de coordonare la nivel operaţional, în cele mai multe 
eparhii Sectorul Social-Filantropic şi Misionar nu foloseşte proceduri de comunicare în 
interiorul structurii, sau între această structură eparhială şi aşezămintele sociale. În 
acelaşi timp, Centrul Eparhial nu asigură monitorizarea şi evaluarea suficientă a 
activităţii social-filantropice, ceea ce a condus la furnizarea neuniformă a serviciilor sociale 
în teritoriu şi la izolarea aşezămintelor sociale, în special acolo unde credincioşii nu sunt, în 
proporţie majoritară, ortodocşi. 

Sprijinul acordat de către Centrul Eparhial prin intermediul Sectorului Social-
Filantropic şi Misionar constă în: facilitarea încheierii de parteneriate, sprijin şi expertiză în 
domeniul acreditării serviciilor sociale şi oferirea de sprijin financiar, dar în lipsa existenţei 
unei strategii de furnizare a serviciilor sociale, aceste resurse sunt alocate aleatoriu, iar 
rezultatele obţinute nu sunt întotdeauna cele aşteptate de  Centrul Eparhial, fiind greu de 
cuantificat atât din punct de vedere calitativ, cât şi  din punct de vedere cantitativ. 

Există, însă, şi modele de bună practică prin care s-ar putea contribui la 
eficientizarea capacităţii de coordonare a activităţii sociale cum ar fi cele de la 
Arhiepiscopia Albei-Iulia şi Arhiepiscopia Dunării de Jos.  

Acestea pot fi descrise astfel: 

În Arhiepiscopia Alba Iulia activitatea aşezămintelor sociale este coordonată de la 
Centrul Eparhial în ceea ce priveşte managementului financiar şi al resurselor umane, şi 
asigură consultanţa în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor sociale (facilitare de 
parteneriate, dezvoltare de competenţe). 

Cooperarea dintre Sectorul Social-Filantropic şi Misonar şi Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia a susţinut crearea unei reţele eparhiale de servicii sociale la un nivel de 
excelenţă, fiind un model pentru toţi cei interesaţi de domeniul social din alte eparhii. 

Coordonarea activității se realizează folosind o strategie de furnizare a serviciilor 
sociale cunoscută şi implementată la nivelul aşezămintelor, având două obiective 
strategice relevante: creşterea calităţii serviciilor şi atragerea şi gestionare de resurse care 
să asigure sustenabilitatea pe termen lung a celor 64 de servicii existente. 
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Din perspectiva capacităţii de coordonare la nivel operaţional a Sectorului Social, a 
fost evidenţiată  existenţa  procedurilor de comunicare între Sectorul Social şi 
așezămintele sociale. Acestea sunt clare şi standardizate şi permite comunicarea 
permanentă cu Sectorul Social, ceea ce facilitează intervenţia, sprijinul şi asistenţa eficientă. 

De asemenea, procedurile de monitorizare şi  evaluare a activităţii sociale sunt 
standardizate, raportarea activităţii se realizează periodic (lunar, trimestrial, anual) prin 
rapoarte de activitate transmise de către coordonatorii aşezămintelor.  

O altă procedură care asigură un management eficient este delegarea de 
responsabilităţi precise angajaţilor de la nivel central atât în ceea ce priveşte comunicarea, 
cât şi monitorizarea şi evaluarea activităţii din teritoriu.  

Sprijinul oferit de Sectorul Social este adaptat nevoilor fiecărei instituţii: de la 
sprijin financiar, expertiză în domeniul acreditării serviciilor sociale, facilitarea încheierii de 
parteneriate, reţea de sprijin până la schimb de experienţă cu alţi furnizori de servicii 
sociale. 

Implicarea Sectorului Social în activităţi de  strângere de fonduri destinate 
aşezămintelor din teritoriu arată disponibilitatea sporită de adaptare la contextul extern, 
prin identificarea oportunităţilor de atragere de resurse financiare către activităţii sociale. 

Modelul de bună practică în coordonarea activităţii sociale este întregit de 
managementul eficient si eficace al resurselor umane bazat pe: delegare de 
responsabilităţi şi atribuţii, investiţia în oameni şi în dezvoltarea lor personală şi 
profesională.  

 Celălalt model de bună practică evidenţiat, cel al Arhiepiscopiei  Dunării de Jos, 
constă în adaptarea funcţională armonioasă dintre Sectorul Social al Centrului Eparhial, 
asociaţia Arhiepiscopiei şi aşezămintele sociale apărute, mai ales la nivel parohial. 

 Activitatea socială desfășurată în Arhiepiscopia Dunării de Jos se realizează în 
cadrul unei strategii de dezvoltare eparhială care a fost prezentată către toate 
aşezămintele sociale şi care este aplicată operaţional prin intermediul unor planuri 
operaţionale anuale. Existenţa acestei strategii eparhiale a generat, ca un model de bună 
practică, apariţia unor astfel de planuri şi la nivelul furnizorilor de servicii sociale care, pe 
lângă preocuparea pentru îndeplinirea obiectivelor, au demonstrat o preocupare constantă 
şi responsabilă şi faţă de sustenabilitatea financiară a proiectelor sociale pe care le-au 
dezvoltat. 

Din perspectiva capacității de coordonare la nivel operaţional a Sectorului Social, ceea 
ce este specific şi semnificativ funcţional în Arhiepiscopia Dunării de Jos constă în faptul că 
asistenţii sociali raportează lunar către Sectorul Social activitatea desfăşurată în 
aşezămintele sociale şi realizează rapoarte tehnice şi administrative trimestrial şi anual. 
Sectorul Social are proceduri standardizate pentru monitorizarea şi evaluarea 



 

FORTE - Formare trainică pentru parteneriat social 
POSDRU/93/3.3/S/62277 28 

standardelor de calitate la care se furnizează serviciile sociale prin realizarea de vizite şi 
analize la faţa locului asupra activităţii şi nu se rezumă doar la raportările primite de la 
aşezăminte. 

Sectorul Social oferă majorităţii aşezămintelor sociale sprijin financiar, expertiză 
în domeniul acreditării serviciilor sociale, facilitează schimburile de experienţă cu alţi 
furnizori de servicii sociale şi incheierea de parteneriate. De asemenea, Sectorul Social a 
intermediat  realizarea unei reţele de sprijin între furnizorii de servicii sociale din Eparhie. 
Suplimentar, așezămintele sociale au primit de la Sectorul Social asistenţă juridică, mediere, 
intermediere şi lobby.  

 

CAPACITATEA TEHNICO-ADMINISTRATIVĂ  DE ACREDITARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL 

EPARHIEI 

În acest context ne referim  la punerea în acord a serviciilor sociale  oferite de Biserica 
Ortodoxă Română cu legislaţia românească în domeniu. Aceasta arată în ce măsură 
aşezămintele sociale au capacitatea tehnică şi administrativă de a îndeplini condiţiile 
minime obligatorii de furnizare a serviciilor sociale, recunoscute prin acordarea unui 
certificat de acreditare a serviciilor de către instituţiile autorizate ale statului. 

Obţinerea acestui document garantează îndeplinirea acestor condiţii, facilitează 
accesul la surse de finanţare locale, naţionale sau europene şi permite stabilirea unor 
parteneriate care, de asemenea facilitează accesul la resurse semnificative din punct de 
vedere al serviciilor sociale (realizarea de servicii sociale în parteneriat, participarea la 
licitaţii de furnizare de servicii etc).  

De asemenea, ceea ce ar putea optimiza accesul la obţinerea acreditării  este existenţa 
unei strategii de furnizare a serviciilor sociale la nivelul fiecărui aşezământ social. 

Recensământul aşezămintelor sociale realizat în cuprinsul celor nouă eparhii a 
evidenţiat că se furnizează 82 de servicii sociale acreditate şi 15 servicii sociale acreditabile 
şi, cu o singură excepţie, în toate eparhiile activează câte o asociaţie/fundaţie 
eparhială care furnizează servicii sociale, facilitând accesul Bisericii noastre la 
oportunităţile din mediul extern (finanţare, parteneriate, schimb de bune practici). Toate 
aceste asociaţii/fundaţii sunt active, relevante şi afilitate Federaţiei Filantropia. 

Cu o singură excepţie, analiza datelor culese a evidenţiat un grad foarte înalt de 
dezvoltare a capacităţii tehnico-administrative a eparhiilor de acreditare a serviciilor 
sociale. Astfel, Biserica noastră livrează servicii sociale atât în mediul urban cât şi în mediul 
rural (preponderent în mediul urban, dar datele furnizate de către consilierii sociali arată că 
există un număr mare de servicii filantropice specifice Bisericii Ortodoxe Române, 
neacreditate, în mediul rural). 
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Există preocupare echilibrată atât pentru oferirea de servicii sociale cu scop preventiv 
(consiliere în special) cât şi pentru furnizarea de servicii specializate care sunt mai 
costisitoare decât cele primare (din punct de vedere al resurselor umane, 
costuri/beneficiar, condiţii de obţinerea acreditării). 

În toate eparhiile a fost relevată preocuparea specială pentru două categorii mari 
de beneficiari cărora le sunt adresate majoritatea serviciilor oferite: copiii aflaţi în 
dificultate şi persoanele vârstnice. 

De asemenea, Biserica noastră oferă o atenţie specială persoanelor cu deficienţe de 
auz şi vedere, beneficiari care adesea, sunt excluşi de către majoritatea furnizorilor de 
servicii sociale şi sunt marginalizaţi social. 

În Biserica Ortodoxă Română se furnizează singurul serviciu social acreditat 
destinat personelor dependente, pe raza judeţului Bacău şi singurul serviciu social  
pentru  victimele traficului de persoane, în judeţul Timiş. 

Majoritatea Sectoarelor Social-Filantropice şi Misionare ale Centrelor Eparhiale oferă 
servicii sociale acreditate şi, mai mult, a fost  identificată existenţa de schimburi de 
experienţă între preoţii consilieri sociali din mai multe eparhii (Alba, Timişoara, Oradea, 
Giurgiu). 

Capacitatea tehnico-administrativă de acreditare a serviciilor sociale ridicată se 
datorează existenţei, în majoritatea eparhiilor, a unor persoane resursă în domeniu, 
care şi-au oferit expertiza pe scară largă. Analiza nevoilor de servicii sociale la nivel local 
şi eparhial, analiza pertinentă a mediului extern şi, nu în ultimul rând, stimularea venită  de 
la nivelul Administraţie Patriarhale către fiecare eparhie au condus la creşterea capacităţii 
tehnico-administrative de acreditare. 

Deşi acest domeniu a atins în prezent, aşa cum arată datele culese, un nivel aproape 
maxim de dezvoltare, experienţa de excelenţă în acreditarea de servicii sociale a 
Arhiepiscopiei Albei-Iuliei ar putea fi preluată şi de către alte eparhii interesate. 

Recensământul realizat la nivelul Arhiepiscopiei Alba- Iuliei a evidenţiat că există doi 
poli majori de furnizare de servicii sociale acreditate dezvoltaţi semnificativ începând 
cu anul 2000 : Biroul de Asistenţă Socială din cadrul Sectorului Social-Filantropic  şi 
Misionar şi Asociatia Filantropia Ortodoxă Alba Iuliei. În ultimii 11 ani, au fost deschise, în 
medie, 5 centre sociale pe an, care  au beneficiat de sustenabilitate în toată această 
perioadă.  

 Se furnizează servicii sociale pentru 7 din cele 9 categorii de beneficiari prevăzute de 
legislaţie;  

 Se furnizează servicii sociale acreditate la nivelul tuturor structurilor bisericeşti: la 
nivelul Sectorului Social prin intermediul Biroului de Asistenţă Socială, prin Asociaţia 
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Filantropia Ortodoxă Alba Iulia (inclusiv în filialele Asociaţiei), parohii şi alte ONG-uri 
care funcţionează cu binecuvantare; 

 Se furnizează servicii sociale atât în scop preventiv cât şi specializat; 

 Furnizarea de servicii sociale acreditate a apărut ca urmare a analizei nevilor de 
servicii sociale din mediul extern, a oportunităţilor de finanţare şi de dezvoltare a 
serviciilor în parteneriat, majoritatea la iniţiativa ierarhului locului şi cu sprijin 
semnificativ şi constant  venit din partea echipei Sectorului Social-Filantropic; 

 Consilierul eparhial responsabil şi echipa sa au competenţe recunoscute de a dezvolta 
la nivel strategic capacitatea de furnizare şi  de acreditare a serviciilor sociale în 
cadrul Arhiepiscopiei Alba Iulia;    

 Eparhia reprezintă un model de bună practică în ceea ce priveşte capacitatea 
tehnico-administrativă de furnizare de servicii sociale acreditate. Aceste experienţe 
au fost împărtăşite şi altor eparhii interesate; 

 Există o strategie în domeniul  furnizării de servicii sociale la nivelul eparhiei 
realizată prin intermediul Asociaţiei Filantropia Ortodoxă care prevede creşterea 
calităţii serviciilor sociale oferite şi creşterea  capacităţii de atragere de fonduri care 
să asigure sustenabilitatea serviciilor sociale existente ; 

 Majoritatea aşezămintelor sociale au dezvoltat propriile strategiii de furnizare de 
servicii sociale; 

 Serviciile sociale furnizate sunt distribuite uniform pe raza întregii eparhii, atât în 
mediul  rural cât şi în mediul urban; 

 Serviciile acreditate ale Arhiepiscopiei Alba-Iulia sunt incluse în Strategia judeţeană a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba (2008-2013) şi 
Mureş (2008-2011); 

 Specific pentru capacitatea tehnicio-administrativă de acreditare a serviciilor sociale 
la nivelul eparhiei este dezvoltarea de servicii sociale destinate copiilor aflaţi în 
situaţii de risc concomitent cu cele destinate persoanelor vârstnice, în cadrul aceluiaşi 
furnizor de servicii. Aceasta demonstrează o preocupare strategică pentru furnizarea 
de servicii acestor două categorii specifice de beneficiari. 

 În cadrul  Planului Operaţional în domeniul protecţiei  copilului pentru perioada 
2008-2013, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia este partener pentru derularea 
de  Programe de reabilitare dezvoltate în cadrul Centrului pentru copilul maltrat 
Alba Iulia sau în cadrul Programului „Reţea alternativă de prevenire şi combatere a 
exploatării copilului prin muncă” dezvoltat în 5 centre zonale: Alba Iulia, Aiud, Blaj, 
Cugir şi Ocna Mureş.  
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 Începând cu 1 ianuarie 2011, DGASPC Alba, în baza parteneriatelor aprobate de 
Consiliul Judeţean Alba, decontează cheltuielile privind acordarea serviciilor de 
specialitate în cuantum de 1050 lei / beneficiar, pentru  servicii de tip rezidenţial. Din 
10 Centre de plasament de tip familial sau case de tip familial, cu 6 dintre acestea este 
încheiată convenție de parteneriat cu  Arhiepiscopia Ortodoxă Alba și una cu 
Asociația Filantropia Ortodoxă Alba. Este încheiată o convenție de parteneriat  cu 
Arhiepiscopia Ortodoxă Alba pentru un centru maternal și pentru două așezăminte 
sociale cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba. DGASPC Alba are rețele de îngrijire la 
domiciliu în parteneriat cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba în localitățile: Alba 
Iulia, Aiud, Baia de Arieș, Blaj, Ocna Mureș, Roșia de Secaș, Sebeș, Hopârta, Valea 
Lungă, Zlatna, Câmpeni.  

 5 servicii de tip rezidenţial ale Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia  de pe raza 
judeţului Mureş sunt finanţate de la Consiliul Judeţean Mureş. Acestea îşi desfăşoară 
activitatea în filialele de la  Tg. Mureș, Reghin și Sighișoara. 

 

NIVELUL CALITATIV  DE LIVRARE A SERVICIILOR SOCIALE  ÎN CADRUL AŞEZĂMINTELOR SOCIALE 

În cadrul acestui palier de analiză se urmăreşte capacitatea aşezămintelor sociale de a 
oferi servicii respectând standardele calitative stabilite prin legile româneşti în domeniul 
serviciilor sociale, pentru că nivelul capacităţii tehnico-administrative şi calitatea serviciilor 
sociale sunt esenţiale la obţinerea acreditării serviciilor sociale. 

 Principalele caracteristici calitative sunt: 

- criteriile de selecţie a beneficiarilor de servicii sociale se referă la  oferirea de servicii 
în acord cu nevoile specifice ale beneficiarilor astfel încât aceştia, pe baza sprijinului primit, 
să se reintegreze social şi  să nu  devină dependenţi de serviciile primite. Se poate evita 
astfel, supraîncărcarea aşezămintelor sociale, utilizarea eficientă a resurselor şi raportarea 
permanentă la dezideratul iniţial pentru care s-a înfiinţat fiecare aşezământ. În acest fel, 
printr-o raportare şi referire constantă faţă de aceste aspecte, serviciile se furnizează pe 
baza de priorităţi transparente atât pentru beneficiari cât şi pentru personalul activ în 
social; 

- metodologia de intervenţie în domeniul social prevede existenţa etapelor de 
evaluare iniţială, periodică şi finală  a beneficiarilor, realizarea şi adaptarea  planurilor de 
intervenţie de către personal calificat (echipe multidisciplinare acolo unde este necesar) pe 
baza evaluărilor realizate, iar beneficiarii sunt implicaţi în toate aceste etape. 

- personalul care furnizează servicii sociale corespunde prevederilor legale. 
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Analiza datelor culese din majoritatea  eparhiilor evidenţiază că, deşi există o 
capacitate foarte ridicată de acreditare a serviciilor sociale, nivelul calitativ de livrare a 
acestor servicii nu este la fel de ridicat. 

Cauza principală a acestor dificultăţi poate fi considerată utilizarea parţială sau 
chiar lipsa respectării metodologiei de intervenţie în social prevăzută de legislaţia în 
vigoare. Astfel, în aşezămintele sociale analizate nu se realizează planuri individualizate 
de intervenţie în care să fie implicaţi beneficiarii, nu se analizează gradul de satisfacţie 
a beneficiarilor faţă de serviciile sociale primite, nu se utilizează criterii de selecţie a 
beneficiarilor care să fie transparente atât pentru cei aflaţi în dificultate cât şi pentru 
specialiştii din domeniul social.  

Acest cadru poate conduce la riscul de supraîncărcare a aşezămintelor sociale cu 
beneficiari şi la supraîncărcarea personalului care, neavând  criterii de selecţie a 
beneficiarilor asistă în ordinea „primul venit, primul servit”. Un alt risc, în absenţa acestor 
criterii, este că, acceptându-se beneficiari care au şi alte nevoi decât cele pentru care sunt 
pregătite aşezămintele sociale să  ofere servicii, se furnizează palete largi de alte servicii 
care nu au  fost  prevăzute iniţial şi  scade calitatea acestora; 

Un alt factor care influenţează calitatea scăzută a serviciilor sociale furnizate este 
reprezentată de schemele de personal incomplete întâlnite în anumite aşezăminte 
sociale, marcate chiar de lipsa personalului minim necesar, adică asistenţi sociali, dar şi 
de alţi specialişti, în special cei dedicaţi serviciilor specializate: pedagogi, psihopedagogi. 

Nu în ultimul rând, lipsa procedurilor de comunicare în interiorul aşezămintelor 
sociale  îşi pune amprenta asupra activităţii în echipele multidisciplinare conducând 
indiscutabil la servicii sociale la un nivel calitativ scăzut. 

Analiza datelor culese la nivelul eparhiilor a mai evidenţiat şi o corelaţie semnificativă 
între nivelul calitativ scăzut de livrare a serviciilor sociale furnizate (acreditate şi 
acreditabile) şi capacitatea scăzută de coordonare a activităţii sociale a unor sectoare 
eparhiale, caracterizată în special de o capacitate limitată de monitorizare şi evaluare a 
activităţii aşezămintelor sociale. 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale furnizate în eparhiile analizate se 
impune cu atât mai mult cu cât, doar în acest mod, Biserica Ortodoxă Română poate deveni 
un furnizor de astfel de servicii recunoscut la nivel naţional.  

În acest demers, bunele practici identificate în Arhiepiscopia Alba-Iuliei şi în 
Arhiepiscopia Dunării de Jos pot fi preluate şi acolo unde analiza a arătat că acest lucru ar 
putea aduce îmbunătăţiri semnificative activităţii sociale. 

Pentru toate serviciile sociale oferite în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei există 
criterii specifice de selectare a beneficiarilor şi proceduri de primire pentru serviciile 
de tip specializat. 
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Metodologia de intervenţie utilizată este completă şi conduce la furnizarea 
serviciilor sociale la un standard calitativ ridicat, în conformitate cu legislaţia, pe baza 
principiilor managementului de caz şi a standardelor minime obligatorii.  

Există proceduri de comunicare în interiorul aşezămintelor sociale. Majoritatea 
procedurilor de comunicare sunt redactate şi sunt incluse în regulamentele de funcţionare 
ale aşezămintelor. Scopul principal al procedurilor de comunicare în interiorul 
aşezămintelor sociale este acela de a asigura funcţionarea eficientă a echipelor 
multidisciplinare şi furnizarea de servicii sociale la un standard calitativ ridicat. 

Personalul care activează la nivelul aşezămintelor sociale este în conformitate cu 
schemele orientative prevăzute de legislaţie, este suficient, dar cu risc de supraîncărcare. 
De asemenea, personalul este calificat conform cerinţelor serviciilor sociale specializate pe 
care le oferă.  

Sprijinul acordat persoanelor aflate în dificultate în Arhiepiscopia Dunării de Jos se 
realizează pe baza unor criterii de selecţie foarte specifice care permit identificarea 
persoanelor care au realmente nevoie de serviciile sociale oferite. În selectarea 
beneficiarilor sunt implicaţi partenerii aşezămintelor sociale şi reprezentanţi ai reţelei 
bisericeşti (parohiile).  

Prin utilizarea acestor criterii se asigură alocarea eficientă a resurselor destinate 
serviciilor sociale şi este facilitată furnizarea serviciilor sociale la un standard calitativ 
ridicat. 

Metodologia de intervenţie utilizată este completă şi conduce la furnizarea 
serviciilor sociale la un standard calitativ ridicat în majoritatea aşezămintelor sociale (se 
realizează inclusiv evaluarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor în toate aşezămintele 
sociale cu excepţia celor acreditabile). 

Schemele de personal sunt conforme cu cerinţele prevăzute de legislaţie în ceea ce 
priveşte furnizarea de servicii sociale specializate si în scop preventiv, inclusiv în 
asezămintele sociale în curs de acreditare (unde există cel puţin un asistent/ lucrător 
social). 

În majoritatea aşezămintelor sociale analizate există proceduri de comunicare  
internă (incluse chiar în regulamente de ordine interioară) ceea ce creşte capacitatea 
acestora de a oferi servicii sociale la un nivel calitativ ridicat prin implicarea standardizată a 
echipelor multidisciplinare. 

 

 

 



 

FORTE - Formare trainică pentru parteneriat social 
POSDRU/93/3.3/S/62277 34 

CAPACITATE DE ATRAGERE ŞI GESTIONARE A FONDURILOR LA NIVELUL AŞEZĂMINTELOR SOCIALE ŞI 

A SECTORULUI SOCIAL 

Analiza se referă la principalele modalităţi prin care se construiesc bugetele de 
venituri şi cheltuieli destinate serviciilor sociale atât la nivelul Centrului Eparhial cât şi la 
nivelul aşezămintelor sociale. Observarea acestor modalităţi evidenţiază sustenabilitatea 
serviciilor la nivel eparhial. 

Analiza şi prelucrarea datelor culese a condus la concluzia că în majoritatea eparhiilor 
analizate capacitatea de atragere şi gestionare a fondurilor la nivelul aşezămintelor sociale 
şi a Sectoarelor Social-Filantropice şi Misionare se află la un nivel de dezvoltare mult sub 
potenţialul Bisericii Ortodoxe Române. 

Concluzii generale: 

 În cele mai multe eparhii capacitatea de atragere de fonduri este foarte scazută 
pentru că nu se accesează fonduri de la bugetul de stat (local sau naţional); 

 Sunt puţine eparhii care au reuşit să atragă fonduri structurale deşi, prin existenţa 
asociaţiilor eparhiale, acest lucru ar fi fost posibil ( asociaţiile sunt eligibile pentru multe 
linii de finanţare); 

 Donațiile în bani şi/sau în natură reprezintă un procent modest din bugetele de 
venituri ale aşezămintelor sociale, deşi potenţialul Bisericii noastre în acest domeniu 
este mare. Este posibil ca aceste surse să existe în realitate, dar ele să nu fie cuantificate 
şi monitorizate ca atare; 

 Veniturile provenite de la parteneri nu sunt cuantificate în multe eparhii, deşi datele 
culese arată că există parteneri implicați în furnizarea de servicii sociale ale Bisericii, 
chiar dacă nu obligatoriu la nivel strategic; 

 Deşi schemele de personal din multe aşezăminte sociale evidenţiază existenţa unui 
număr semnificativ de voluntari, contribuţiile acestora la bugetele de venituri nu 
sunt cuantificate, cauza posibilă fiind inexistenţa unei culturi a voluntariatului care 
să cuprindă inclusiv echivalarea în venituri a contribuţiilor voluntarilor; 

 În condiţiile descrise mai sus, un procent foarte mare, de peste 25% din venituri, provin 
din surse proprii ale Bisericii care sunt alocate de Centrele Eparhiale aşezămintelor 
sociale; 

 Din păcate, există eparhii în care Centrele Eparhiale prin Sectoarele Social-
Filantropice şi Misionare nu acordă niciun fel de sprijin financiar aşezămintelor 
sociale care, deşi nu sunt sustenabile pe termen mediu, se străduiesc să realizeze acest 
lucru numai prin eforturi proprii; 
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 Cele mai multe costuri sunt destinate resurselor umane şi serviciilor propriu-zise 
oferite beneficiarilor ceea ce poate fi considerat un punct tare; 

 Principalii donatori de fonduri destinate serviciilor sociale identificaţi de repondenţi 
sunt enoriaşii şi instituţiile publice; 

 În majoritatea eparhiilor nu există planuri de strângere de fonduri destinate 
serviciilor sociale, astfel încât în cele mai multe aşezăminte sociale analizate, 
strângerea de fonduri se realizează neplanificat şi ca reacţie imediată la oportunităţi din 
mediul extern. În acest mod, sustenabilitatea pe termen mediu a celor mai multe 
aşezăminte sociale nu poate fi asigurată; 

 În multe aşezăminte sociale lipseşte personalul specializat în domeniul strângerii de 
fonduri şi gestionării acestora. 

Există două eparhii care au identificat modalităţi eficiente de atragere şi gestionare a 
fondurilor destinate serviciilor sociale, reuşind în acest mod să asigure sustenabilitatea pe 
termen mediu a aşezămintelor sociale fără a aloca fonduri semnificative de la nivelul 
Centrelor Eparhiale sau chiar deloc: Arhiepiscopia Alba-Iuliei şi Arhiepiscopia Dunării 
de Jos. 

Arhiepiscopia Alba Iuliei este un pol de excelenţă în atragerea şi gestionarea de 
venituri destinate serviciilor sociale, în special prin faptul că, deşi are cel mai mare număr 
de servicii sociale/ eparhie la nivel naţional, Eparhia nu alocă fonduri pentru asigurarea 
sustenabilităţii acestora, ci au fost identificate surse variate prin care se asigură acest 
proces. Acestea sunt: 

 Sectorul Social prin intermediul Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iuliei 
gestionează resursele şi le direcţionează în funcţie de nevoi bazate pe număr de 
beneficiari şi costuri impuse de calitatea serviciilor, către aşezămintele sociale; 

 Bugetul de venituri al Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iuliei din anul 2010 este 
transparent şi public, aşa cum evidenţiază şi raportul de activitate publicat în anul 
2011. Astfel, 48,41% din acest buget provine din finanţări directe, 31,23% de la 
bugetul de stat, 0,71% din activităţi economice, iar 18,65% din venituri de tip 2%; 

 Pentru aşezămintele analizate care au furnizat informaţii referitoare la sursele pe 
baza cărora se realizează bugetele de venituri, în medie 40,83% din resurse provin 
de la bugetul de stat, iar 10% din donaţii în bani sau în natură; 

 Contribuţiile la bugetele de venituri provenite de la parteneri sunt cuantificate în 
registrele aşezămintelor care realizează astfel de venituri; 

 Bugetele aşezămintelor sociale se alcătuiesc inclusiv pe baza contribuţiilor 
voluntarilor; 
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 Aproximativ 70% din cheltuielile aşezămintelor sociale sunt alocate către 
beneficiari (incluzând aici şi cheltuielile salariale); 

 Principalele surse de venituri ale aşezămintelor sociale sunt instituţiile publice, 
finanţările nerambursabile, enoriaşii şi companiile. Aşadar, sursele sunt variate şi 
demonstrează o adaptabilitate semnificativă la mediul extern în ceea ce priveşte 
identificarea de resurse financiare; 

 Majoritatea aşezămintelor sociale analizate au structuri clare ale bugetelor de 
venituri şi cheltuieli, iar modalităţile de structurare a resurselor financiare ale 
Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iuliei reprezintă un model de excelenţă; 

 O buna practică întâlnită este cea referitoare la atragerea de resurse pe baza 
redirecţionării a 2% din impozitul contribuabililor către activitatea socială a 
Bisericii. Numai prin această modalitate, în anul 2010 a fost asigurat 18,65% din 
bugetul de venituri al Asociaţiei. Pentru a dezvolta această bună practică părintele 
consilier a folosit o strategie excelentă de motivare şi implicare a personalului activ 
în social de la nivelul Arhiepiscopiei; 

 La nivelul Arhiepiscopiei se desfăşoară activităţi generatoare de venituri destinate 
serviciilor sociale, iar acestea urmează a fi dezvoltate în mod strategic cu sprijinul 
autorităţilor publice locale. 

 Modalităţile de atragere şi alocare a resurselor la nivelul Sectorului Social susţin 
desfăşurarea de activităţi sociale în mod eficient: Sectorul Social şi Asociaţia 
Filantropia Ortodoxă Alba gestionează foarte eficient aceste resurse, alocându-le în 
mod judicios şi oferind sprijin sau consultanţă în domeniul strângerii de fonduri 
pentru toate aşezămintele sociale interesate; 

 Există o capacitate foarte mare de atragere de fonduri de la bugetul de stat prin 
servicii în parteneriat, capacitate specifică doar acestei eparhii din cele analizate 
până în prezent; 

 Capacitatea de strângere de fonduri din finanţări nerambursabile a Asociaţiei 
Filantropia Ortodoxă Alba Iuliei este foarte ridicată şi se realizează inclusiv în 
parteneriat cu alte eparhii; 

 Alocarea resurselor se face pe baza numărului de beneficiari şi a costurilor 
implicate de serviciile sociale oferite către aceştia, practică specifică doar acestei 
eparhii din cele analizate până în prezent; 

 Preocuparea pentru dezvoltarea de activităţi generatoare de venituri destinate 
serviciilor sociale a atins un nivel specific doar acestei eparhii  

Analiza şi prelucrarea datelor culese din Arhiepiscopia Dunării de Jos a evidenţiat 
următoarele aspecte: 
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 La nivelul Centrului Eparhial există un buget special destinat serviciilor sociale şi 
se alocă fonduri de la nivelul Centrului Eparhial către aşezămintele sociale 
analizate, în special în ceea ce priveşte susţinerea resurselor umane şi furnizarea 
de servicii sociale; 

 Bugetele de venituri ale aşezămintelor sociale acreditate din anul 2010 au fost 
alcătuite, în medie, în proporție de 53,4% din resurse provenite de la bugetul de 
stat; 

 Donaţiile în bani şi în natură au asigurat, în medie, 25% din bugetul de venituri 
al aşezămintelor sociale acreditate, în anul 2010; 

 Atât la nivelul Sectorului Social cât şi la nivelul unui aşezământ social au fost 
accesate finanţări nerambursabile semnificative atât în anul 2009 cât şi în anul 
2010; 

 La nivelul Sectorului Social sunt cuantificate inclusiv contribuţiile partenerilor la 
bugetul de venituri; 

 În medie, 72% din bugetele de cheltuieli ale aşezămintelor sociale sunt destinate 
furnizării de servicii sociale (incluzând aici şi cheltuielile destinate resurselor 
umane); 

 Principalele surse de venituri ale aşezămintelor sociale sunt enoriaşii, companiile 
şi instituţiile publice ; 

 Sectorul Social şi aşezămintele sociale desfăşoară activităţi de strângere de 
fonduri în mod periodic,în anumite aşezăminte sociale existând chiar planuri 
anuale de strângere de fonduri; 

 În toate aşezămintele sociale există angajat personal de specialitate în domeniul 
managementului financiar; 

 În măsura în care există criterii de selecţie a beneficiarilor specific stabilite, 
gestionarea resurselor aşezămintelor sociale cât şi a Centrului Eparhial se realizează 
în termeni de eficienţă (număr maxim de beneficiari/anual raportat la 
cheltuieli/beneficiar/anul).  

 

CAPACITATEA DE A ÎNCHEIA PARTENERIATE ÎN SCOPUL DESFĂŞURĂRII DE ACTIVITĂŢI SOCIALE 

Prin acest item se doreşte identificarea rolului parteneriatelor în oferirea de servicii 
sociale către beneficiari, cu referire la: numărul lor, beneficiile obţinute şi resursele oferite. 

Analiza datelor culese în cele nouă eparhii a evidenţiat un nivel de dezvoltare a 
parteneriatelor cu diferenţe mari. 
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Majoritatea aşezămintelor sociale au încheiat parteneriate cu insituţiile locale 
care oferă servicii complementare celor sociale (culturale, educaţionale, medicale), dar 
aceste tipuri de parteneriate se manifestă cel mai frecvent în aria operaţională şi rezultatele 
obţinute nu sunt cuantificate şi echivalate ca surse la bugetele de venituri. În majoritatea 
cazurilor, cuantificarea se realizează doar în termeni de impact asupra beneficiarilor. 

În acest domeniu de analiză, problemele cel mai frecvent identificate se referă la 
lipsa de parteneriate strategice active între aşezămintele sociale ale Eparhiilor şi 
instituţii relevante pentru domeniul social din cuprinsul acestora(Consilii Judeţene, 
Consilii Municipale, Direcţii Judeţene de Asistenţă Socială) care ar putea furniza instituţiilor 
sociale ale Bisericii resurse suficiente pentru furnizarea de servicii sociale (resurse umane, 
resurse financiare, expertiză). Acest aspect este legat de capacitatea scăzută de coordonare 
a activităţii sociale a unor Centre Eparhiale şi se manifestă prin lipsa iniţierii de 
parteneriate strategice de la nivelul structurilor centrale ale eparhiilor. În lipsa 
acestora, aşezămintele sociale dezvoltă parteneriate individual şi atrag mult mai puţine 
resurse decât cele existente în mediul extern. 

Cauza cea mai evidentă a acestei stări de fapt este lipsa unei culturi a 
parteneriatelor lucrative ceea ce impune iniţierea acestui tip de contracte, cu precădere, 
prin asociaţiile/fundaţiile eparhiale care au capacitatea de a fi mai receptive la mediul 
extern şi de a reacţiona mai rapid faţă de oportunităţile existente datorită specificului şi 
structurii mai suple. 

Analizând resursele oferite de către majoritatea aşezămintelor sociale în cadrul 
parteneriatelor, se constată că, cel mai frecvent, Eparhiile oferă spaţii, resurse umane şi 
servicii specifice de tip religios, ceea face din Biserica noastră un partener unic.  

În lipsa unor parteneriate care să contribuie la asigurarea sustenabilităţii 
aşezămintelor sociale, cele mai multe dintre acestea îşi propun ca în viitor să încheie 
contracte care să le permită furnizarea de noi servicii sociale şi/sau care să le aducă 
resursele necesare menţinerii serviciilor sociale furnizate în prezent. 

Analiza datelor a evidenţiat că există şi eparhii în care abordarea partenerilor se 
realizează la nivel strategic de către Centrele Eparhiale prin intermediul Sectoarelor Social-
Filantropice şi Misionare, ceea ce are un impact semnficativ asupra desfăşurării întregii 
activităţi sociale eparhiale. Un rol vital în implementarea unei astfel de abordări îl au 
consilieri sociali care şi-au creat propriile reţele de sprijin partenerial prin care identifică şi 
atrag către Eparhie resurse importante, oferind în schimb resurse care sunt fie de excelenţă, 
fie excedentare pentru eparhie. Modelele de bună practică în acest domeniu au fost 
identificate la trei Eparhii: Arhiepiscopiile Alba–Iuliei, Dunării de Jos şi Timişoara. 

Conceptul de parteneriat în cadrul Arhiepiscopiei Alba- Iuliei este utilizat la nivel de 
excelenţă şi se manifestă prin furnizarea de servicii sociale în parteneriat cu autorităţile 
publice locale care au permis includerea Eparhiei, prin intermediul Asociaţiei Filantropia 
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Ortodoxă Alba-Iuliei, în strategiile judeţene de furnizare a serviciilor sociale din judeţele 
Alba şi Mureş. 

În medie, fiecare aşezământ social are cel puţin 5 parteneriate active formalizate, 
toate încheiate la iniţiativa Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba-Iuliei sau a coordonatorilor 
aşezămintelor sociale, majoritatea având ca principal scop atragerea de resurse de la nivelul 
autorităţilor locale pentru furnizarea de servicii sociale. Arhiepiscopia Alba-Iuliei este un 
partener strategic pentru cele două Direcţii Judeţene de protecţie socială (Alba şi Mureş) şi 
s-a creat un model de bună practică în furnizarea de servicii sociale în parteneriat, Biserica 
absorbind fonduri din bugetele locale şi preluând responsabilitatea livrării serviciilor la 
standarde de calitate ridicate. 

Beneficiile parteneriatelor sunt cuantificate la nivelul echivalării lor în resurse 
financiare sau materiale şi considerate ca atare în bugetele de venituri ale aşezămintelor 
sociale. 

Principala resursă oferită de aşezămintele sociale în parteneriatele stabilite a fost 
resursa umană înalt calificată pentru activitatea în domeniul social. 

Majoritatea aşezămintelor sociale consideră că ar putea să dezvolte, în viitor, 
parteneriate care să le permită asigurarea sustenabilităţii serviciilor sociale (atragere de 
fonduri, dezvoltarea de activităţi de economie socială) şi creşterea calităţii serviciilor 
sociale livrate către beneficiari. 

Un rol fundamental în construirea acestui model de bună practică în furnizarea de 
servicii sociale în parteneriat îl are echipa de management a Asociaţiei Filantropia Ortodoxă 
Alba-Iuliei care asigură şi coordonarea Sectorului Social-Filantropic şi Misionar şi care a 
facilitat încheierea parteneriatelor strategice cu autorităţile publice judeţene şi a 
încurajat relaţionarea directă între coordonatorii de aşezăminte sociale şi autorităţile 
locale, dezvoltând o cultură a parteneriatului specifică doar acestei eparhii. 

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, conceptul de parteneriat este utilizat coerent şi 
adaptat la contextul mediului extern Eparhiei. Toate aşezămintele sociale analizate (atât 
cele acreditatae cât şi cele acreditabile) au abordat parteneriatele din perspectiva 
dezvoltării şi furnizării de servicii sociale sustenabile. 

Parteneriatele identificate au fost iniţiate cu precădere de instituţiile în care Biserica 
noastră furnizează servicii sociale cu scopul declarat de a atrage atât resurse umane cât şi 
resurse financiare. Sectorul Social a avut rolul de facilitator în încheierea acestor 
parteneriate. 

În medie, fiecare aşezământ social are cel puţin un parteneriat al cărui scop este 
furnizarea de servicii sociale, iar acestea implică actori importanţi pentru activitatea socială 
la nivel local: Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială, Primăria, Consiliul Judeţean, 
abordarea fiind una strategică. 
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Beneficiile parteneriatelor sunt cuantificate atât la nivelul echivalării lor în resurse 
financiare sau materiale cât şi în termeni de impact asupra serviciilor sociale furnizate către 
beneficiari. Cele mai semnificative realizări datorate parteneriatelor încheiate sunt: 
dezvoltarea de servicii sociale noi, creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate şi, în 
acelaşi timp,creşterea numărului beneficiarilor de servicii sociale. 

Principalele resurse oferite de aşezămintele sociale în parteneriatele stabilite au fost: 
resurse umane şi logistice. 

Abordarea de perspectivă asupra parteneriatelor este şi ea la nivel strategic, în sensul 
că, aşezămintele sociale analizate îşi propun ca, în viitor, să dezvolte în parteneriat o 
gradiniţă, o şcoală confesională, activităţi de economie socială, servicii medicale. Există şi 
aşezăminte care, conform propriilor strategii de dezvoltare, consideră parteneriatele ca pe 
o modalitate prin care să menţină în viitor serviciile oferite în prezent. 

În Arhiepiscopia Timişoarei conceptul de parteneriat este utilizat cu semnificaţia sa 
deplină, atât în scopul atragerii de beneficiari către aşezăminte, cât şi pentru atragerea de 
resurse financiare, materiale şi umane, atât la nivel operaţional, cât şi strategic; 

Parteneriatele identificate au fost facilitate în majoritate de către Sectorul Social 
reprezentat de catre consilierul social. Cele mai relevante sunt cele cu Consiliul Judeţean 
Timiş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu sponsori/donatori şi 
cu actori importanţi în domeniul social local, regional, naţional sau internaţional. 
Parteneriatele au fost încheiate în vederea furnizării de servicii sociale în special cele 
specializate care sunt cele mai costisitoare din punct de vedere financiar (prin obținerea de 
angajaţi plătiţi de parteneri, produse, donaţii, sponsorizări). Cu ajutorul parteneriatelor s-
au dezvoltat servicii sociale noi. 

Principalele resurse oferite de aşezămintele sociale în parteneriatele stabilite sunt 
cele umane, aceste resurse transformându-se într-un mare beneficiu pentru că eparhia şi-a 
putut păstra şi consolida propria structură la un nivel de profesionalizare ridicat. 

 

NIVELUL DE PROFESIONALIZARE ŞI SPECIALIZARE A PERSONALULUI ACTIV ÎN DOMENIUL SOCIAL 

Analiza identifică, în primul rând, gradul în care schemele de personal pentru fiecare 
aşezământ sunt conforme cu legislaţia în vigoare. De asemenea statutul personalului de 
specialitate (angajat sau voluntar) este un indicator semnificativ pentru activitatea socială. 
Nu în ultimul rând, specializarea personalului are o semnificaţie relevantă pentru 
capacitatea aşezămintelor sociale de a oferi servicii sociale adaptate nevoilor beneficiarilor. 

Analiza datelor culese a evidenţiat că există aşezăminte sociale care nu respectă 
schemele de personal propuse de legislaţia în domeniul social. Acest aspect se manifestă, 
cu precădere, prin absenţa din anumite aşezăminte sociale chiar a asistenţilor sociali, 
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personal indispensabil furnizării de servicii sociale. În eparhiile în care a fost identificată 
această problemă s-a constatat că această dificultate corelează cu capacitatea scazută de 
strângerea şi/sau gestionarea de fonduri la nivel eparhial şi cu un nivel scăzut al calităţii 
serviciilor sociale furnizate. 

Există şi eparhii în care, deşi schemele de personal sunt în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, există probleme la nivelul de profesionalizare a specialiştilor din domeniul social, 
acesta oscilând de la lipsa specializării minim necesare furnizării de servicii sociale până la 
nevoia de a urma cursuri de perfecţionare foarte specifice, care ar putea contribui la propria 
dezvoltare dar şi la creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate (management de caz, 
comunicare, managmentul serviciilor sociale). 

De asemenea, un rol semnificativ îl are şi nevoia de profesionalizare managerială 
a unei părți consistente a echipelor sectoarelor eparhiale în domeniile: planificare 
strategică, management operaţional, management al serviciilor sociale, management 
al resurselor umane. 

Datele analizate au mai evidenţiat şi necesitatea participării la cursuri de 
formare sau angajarea unor specialişti în domeniile managementului financiar şi al 
strângerii de fonduri. 

Au mai fost solicitate de multe aşezăminte sociale cursuri de management de proiect 
şi s-a constatat necesitatea profesionalizării în domeniul managementului voluntarilor. 

În majoritatea eparhiilor, Centrele de Resurse locale ce urmează a fi deschise sau au 
fost deja deschise sunt considerate ca surse importante de furnizare de informaţii 
referitoare la profesionalizarea personalului activ în domeniul social. 

În analiza acestui domeniu de activitate a fost identificat un model de bună practică în 
domeniul profesionalizării şi specializării personalului activ în domeniul social, respectiv 
Arhiepiscopia Alba-Iuliei. 

Personalul implicat în furnizarea serviciilor sociale este calificat şi specializat, 
beneficiind de expertiza şi viziunea strategică a echipei centrale de management, lucru 
reflectat în manifestarea operaţională de la nivelul fiecărui aşezămant social. Pe baza 
răspunsurilor primite a fost identificat un cadru optim al mentoratului care a condus la 
dezvoltarea unui grup de profesionişti de excelenţă la nivelul Arhiepiscopiei. 

În acest sens, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba- a accesat fonduri destinate 
coordonării strategice a echipelor, formării şi dezvoltării profesionale şi personale a 
specialiştilor şi a personalului de conducere. Datele culese au identificat existenţa unui 
plan anual de formare profesională a anagaţilor.  

Există şi un sistem de evaluare a performanţelor care se manifestă, mai ales, la nivel 
salarial. De asemenea, există, în baza principiului delegării, un sistem eficient de 
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monitorizare a activităţii angajaţilor, de susţinere a acestora cu expertiză în domenii 
variate oferită de la nivel central. 

O altă prioritatea a Sectorului Social este asigurarea standardelor de calitate a 
serviciilor sociale furnizate prin angajarea specialiştilor. Acesta este un model unic la 
nivelul Bisericii unde preponderent domină modelul voluntariatului destinat activităţii 
sociale. 

Ceea ce animă majoritatea angajaţilor în serviciile sociale de pe raza Arhiepiscopiei 
Alba-Iuliei este dorinţa de a demonstra că Biserica Otodoxă Română poate oferi servicii 
sociale de excelenţă. Datele furnizate în vederea realizării acestui raport arată că au reuşit, 
iar modelul oferit prin activităţile sociale acreditate de către Arhiepiscopia Alba-Iuliei  
poate şi este necesar să fie preluat şi de alte eparhii care nu au realizat acest lucru până în 
prezent. 
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CONCLUZII 
 

Contextul general ne arată că Eparhiile cuprinse în Proiectul FORTE au un potenţial 
real de dezvoltare şi consolidare durabilă, principalele avantaje fiind reprezentate de 
calitatea lucrării pastoral-misionare şi cultural-sociale ierarhilor, de jertfelnicia şi elanul 
slujitor al părinților consilieri și de profesioniștii Centrelor Eparhiale.  

Raportul arată că există paliere de activitate ce se caracterizează prin 
sustenabilitate, arii ce permit îmbunătăţire a ceea ce deja există, precum şi domenii 
unde este utilă o intervenție mai promptă. 

S-au exprimat nevoi crescânde de cunoaștere și profesionalizare, atât în ceea ce 
priveşte planificarea strategică, cît și în ceea ce privește specializarea şi calificarea 
personalului de la Centrele Eparhiale şi protoierii.  

De asemenea, s-a constatat ca necesară alcătuirea unor strategii şi a unor planuri 
operaţionale care să asigure sustenabilitatea pe termen mediu şi lung pentru activităţile 
iniţiate sau pentru proiectele de viitor. Există domenii sensibile care nu pot supraviţui fără 
investiţie permanentă de capital, ceea ce înseamnă că este necesar să se procedeze la 
eficientizarea managementului financiar pentru anumite domenii.  

În acelaşi context, se cere consolidată capacitatea de strângere de fonduri şi, mai 
ales, dezvoltată reţeua de parteneriate cu autorităţile judeţene şi cele locale și dincolo 
de activităţile din serviciile sociale, ceea ce ar putea genera asigurarea unei marje de 
sustenabilitate care să poată menţine un flux financiar permanent pentru păstrarea activă a 
multor iniţiative şi activităţi. 

O altă necesitate identificată este legată de dezvoltarea sectorului ONG, în special 
pentru activitățile sociale și cele cu tineret și voluntari. 

În final, precizăm că rolul acestui raport este de a identifica necesităţile şi nevoile de 
dezvoltare ale eparhiei, în funcţie de realităţi, dar şi din perspectiva a ceea ce poate fi 
oferit prin Proiectul FORTE, respectiv: formare şi instruire pentru personalul eparhiei, 
constituirea unui centru de resurse şi identificarea şi formularea principiilor de 
incluziune socială pe care eparhia le va contura ca bază pentru strategia de dezvoltare 
pe care avem posibilitatea să o sprijinim pentru a fi redactată şi operaţionalizată. 


