
Organizarea actuală a Bisericii 
OrtOdOxe rOmâne 



 După realizarea unirii Principatelor, în anul 1859, 
viaţa Bisericii a cunoscut anumite transformări: 

      La 3 decembrie 1864 a fost promulgat Decretul 
organic pentru înfiinţarea unei autorităţi sinodale 
centrale prin care se urmărea înfăptuirea unificării 
bisericeşti în noul stat. 

      În 1865 Al. I. Cuza acordă titlul de primat al 
României mitropolitului Nifon al Munteniei. 

      În 1882 se elaborează un proiect de lege pentru 
ridicarea mitropolitului primat la rangul de patriarh. 

      Tot în 1882 se sfinţeşte Sfântul şi Marele Mir pentru 
prima dată în România, în catedrala Mitropoliei din 
Bucureşti. 



      După demersuri ale statului şi ale Bisericii Ortodoxe 
Române, la 25 aprilie 1885, Patriarhul ecumenic şi alţi 10 
membri ai Sinodului patriarhal semnează Tomosul de 
autocefalie, adică  de independență. 

      Recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române a 
fost comunicată tuturor Bisericilor Ortodoxe surori.  

      La 31 decembrie 1919, în scaunul de mitropolit primat 
al Bisericii Ortodoxe Române a fost ales episcopul de 
Caransebeş, Miron Elie Cristea (înscăunat la 1 ianuarie 
1925). 

         În şedinţa din 4 februarie 1925, Sfântul Sinod a hotărât 
să înfiinţeze Patriarhia Ortodoxă Română, prin înălţarea 
mitropolitului primat la rangul de patriarh. 

        Legea pentru înfiinţarea Patriarhiei a fost publicată la       
25 februarie 1925. 



Patriarhul Miron Cristea 
(1925-1939) 

    S-a îngrijit de reapariţia 
revistei Biserica Ortodoxă 
Română. 

    A tipărit Biblia sinodală 
din 1936, precum şi mai 
multe ediţii din Noul 
Testament. 

    A înfiinţat Seminarul de 
la Câmpulung-Muscel. 

    A coordonat lucrările de 
ridicare a actualului palat 
patriarhal. 
 



Patriarhul Nicodim Munteanu 
(1939-1948) 

    Păstorirea sa s-a 
desfăşurat în vremurile de 
restrişte ale celui de-al 
doilea război mondial. 

    A tradus din limba rusă 
peste 100 de lucrări 
teologice. 

    Tipăreşte la Iaşi, în 1936, 
Biblia ilustrată. 

    În 1944 tipăreşte o nouă 
ediţie a Bibliei. 



Patriarhul Justinian Marina 
(1948-1977) 

    În 1948 a contribuit la 
întocmirea Statutului 
pentru organizarea şi 
funcţionarea Bisericii 
Ortodoxe Române. 

    A reeditat Biblia (1968, 
1975). 

    A iniţiat apariţia 
revistelor teologice 
Ortodoxia şi Studii 
teologice. 

    A publicat lucrarea 
Apostolat social (2 vol.). 



Patriarhul Iustin Moisescu 
(1977-1986) 

    A iniţiat apariţia 
colecţiei Părinţi şi scriitori 
bisericeşti, proiectată în 90 
de volume. 

    A îndrumat tipărirea de 
manuale şi lucrări 
teologice. 

    A publicat numeroase 
studii şi articole în 
revistele bisericeşti, 
precum şi cinci lucrări 
teologice proprii. 



Patriarhul Teoctist Arăpaşu 
(1986 - 2007) 

    A fost un reprezentant de 
frunte al ecumenismului. 

    Principala operă pe care o 
publică: Pe treptele slujirii 
creştine (4 vol.). 

    A îndrumat numeroase 
activităţi editoriale, 
învăţământul teologic, 
lucrările de restaurare ale 
vechilor monumente de artă, 
construcţia de noi biserici., 
legăturile interconfesionale. 



Patriarhul Daniel Ciobotea 
2007- la zi 

 În timpul  patriarhatului 
său s-a construit 
Catedrala Mântuirii 
Neamului; 

 Funcționează presa 
religioasă , Trintas Tv: 

 Burse pentru tinerii 
studenți săraci, 
activitate filantropică 
bogată 



Organizarea Bisericii Ortodoxe Române în mitropolii 
(după martie 2006) 
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