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Informare privind activitatea  

Centrului Social Cultural „Sfântul Apostol Andrei” al Patriarhiei Române 

 

Pentru o mai bună şi mai precisă informare a tuturor celor interesați, 

facem cunoscut că Centrul Social Cultural „Sfântul Apostol Andrei” din 

Bucureşti, bulevardul Regina Maria, nr.1, Bl.P5B, funcţionează într-un imobil 

construit în perioada comunistă, în mod abuziv, pe terenul Bisericii Ortodoxe 

Române. Având în vedere că acest imobil a fost construit abuziv pe terenul 

Bisericii, Patriarhia Română, prin reprezentanții ei, a solicitat şi a obţinut 

darea în folosință gratuită a acestei clădiri în anul 1990, prin HG nr. 985 din 25 

august 1990.   

După două decenii, în baza Legii 239/2007, prin HG nr. 1216/2010 

privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităților de cult deținătoare a unor 

imobile aflate în domeniul public al statutului (document publicat în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 834 din 13 decembrie 2010) Patriarhia Română 

a dobândit în proprietate acest imobil, în scopul desfășurării multiplelor sale 

activități bisericeşti, culturale şi sociale. 

Centrul Social Cultural „Sfântul Apostol Andrei” din Bucureşti a fost 

înfiinţat prin hotărârea Permanenței Consiliului Național Bisericesc din 16 

ianuarie 2008, cu statut propriu de organizare și funcționare, acesta fiind 

organizat ca subunitate a Patriahiei Române, fără personalitate juridică, non-

profit, desfășurându-şi activitatea pe principiul fundaţiilor, în conformitate cu 

Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, cu 

Regulamentul pentru administrarea averilor bisericeşti, cu statutul propriu de 

funcționare şi potrivit legislației românești în vigoare. 

Centrul Social Cultural „Sfântul Apostol Andrei” din Bucureşti 

desfăşoară mai multe activităţi, între care, cu prioritate, asigură cazarea 

ierarhilor, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia 

participării acestora la ședințele de lucru sau la alte evenimente oficiale, 

cazarea membrilor Adunării Național Bisericești şi membrilor Consiliului 

Național Bisericesc, când aceştia participă la şedinţele de lucru, precum şi 

cazarea unor delegații oficiale şi a invitaţilor Patriarhiei Române din ţară şi 

străinătate. 
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De asemenea, conform statutului său de organizare şi funcționare, 

Centrul „Sfântul Apostol Andrei” desfăşoară activităţi social–caritabile, 

pastoral–educative, culturale şi misionare conform tematicii anuale stabilite 

de Sfântul Sinod al Biserici Ortodoxe Române. Unele spaţii ale Centrului sunt 

sediu pentru asociaţii şi fundaţii care funcţionează cu binecuvântarea 

Patriarhiei Române şi a Sfântului Sinod.  

Având în vedre că edificiul în care funcţionează Centrul Social Cultural 

„Sfântul Apostol Andrei” este o clădire care necesită dotare, renovare, reparaţii 

şi întreţinere, statutul de organizare şi funcționare al Centrului prevede 

posibilitatea de a desfăşura şi „activităţi ce au ca scop obţinerea de venituri 

pentru autofinanțarea activităţilor proprii şi pentru sprijinirea activităţilor 

cultural–misionare şi spiritual–sociale ale Patriahiei Române”. Activitățile 

economice ale Centrului Social Cultural „Sfântul Apostol Andrei” sunt 

evidențiate în contabilitatea Patriarhiei şi în raportările economice transmise 

către autoritățile fiscale ale statului, având drept scop principal asigurarea 

necesarului financiar pentru întreţinerea clădirii, plata salariaților, a 

utilităților şi a activităților desfăşurate, iar nu obținerea de profit, instituția 

însăși fiind, prin statutul ei, non profit. În cazul de faţă, obținerea de venituri 

nu este echivalentă cu obținerea de profit care să fie apoi investit în alte 

scopuri. 

Prin urmare, rezumând cele expuse anterior, precizăm că imobilul bloc 

P5B din bulevardul Regina Maria, nr. 1, în care își desfășoară activitatea 

Centrul Social Cultural „Sfântul Apostol Andrei”  este proprietatea privată a 

Patriarhiei Române, iar scopul principal al activităților pe care acest Centru le 

desfăşoară nu este câștigul, ci sprijinirea multiplelor activități pe care acesta le 

realizează conform statutului propriu: 

a) cunoaşterea spiritualităţii ortodoxe, în dialog ecumenic şi internaţional; 

b) promovarea dialogului dintre teologie şi cultură, credinţă şi ştiinţă, 

rugăciune şi artă; 

c) promovarea activităţii pastoral–filantropice a Bisericii Ortodoxe în 

societatea românească; 

d) multiple activităţi pastoral–educative cu tineretul creştin din ţară şi 

străinătate; 
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e) rezolvarea unor cerinţe de cazare şi masă pentru membrii de drept ai 

organismelor bisericești statutare, precum și pentru oaspeţi, clerici şi 

mireni din România şi din străinătate;  

Practic, Centrul susţine activităţile bisericeşti, administrative, 

misionare, educative şi sociale ale Patriarhiei Române, unele desfăşurate în 

parteneriat cu alte subunități ale acesteia, cu Arhiepiscopia Bucureştilor, dar 

şi cu instituții ale statului: Secretariatul de Stat pentru Culte, Academia 

Română, Universitatea Bucureşti ş.a.. 

 

 

Biroul de Presă al Patriarhiei Române 

 

 

 

 

 


