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Administrative-territorial modifications of Romania reflected in
the institutional structure of the Orthodox Church

[Reflectarea modificărilor administrativ-teritoriale ale Romaniei
în structura instituţională a Bisericii Ortodoxe]

Iuliu-Marius MORARIU1

Abstract
Using the bibliography and the literature of speciality, the author presents in this paper the

way how Romania's administrative-territorial changes were reflected in the institutional structure of
the Orthodox Church. Between the two institutions, one with secular and one with religious profile,
always existed collaboration, and the last one, always organized itself respecting the administrative-
territorial units of the former. Also in crucial moments of national history, such as the Great
Union event, Church had an important role in contributing through organizing elements and by
the pastoral ones, at the incorporation of new territories in the structure of the country and the
legislative and administrative uniformity of their existing here.

The article shows how the Church has always respected their specific geographical areas,
organizing metropolises in provinces such as Moldavia, Wallachia, Transylvania, Bessarabia,
Bukovina, and the Banat, and was responsible for leading the faithful in counties or nets,
organized the archbishops, bishops, or deaneries, n the proper shepherding of Orthodox believers
who lived in the country. It also examines how administrative division of Romania is reflected today
in the institutional structures of the Orthodox Church, given that in recent years, many dioceses
were established, which were added to a metropolitan, and a vicarage (the Ukrainians in
Maramureş). The paper fills a gap in Romanian research specialist, because of our knowledge,
specialized Romanian literature not know before such a study to analyze this issue.

Keywords: Metropolitan, county, bishoporic, deanery, pastoral
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1. Introducere

Biserica Ortodoxă, majoritară pe teritoriul României, a avut dintotdeauna, o
structură organizatorică bine definită. Existenţa ei şi a structurilor eclesiastice
(mitropolitane şi episcopale) a reprezentat un element de stabilitate pentru
conducătorii politici ai statelor medievale româneşti, fapt ce explică apariţia timpurie
a mitropoliilor Ţării Româneşti şi Moldovei (cu privire la acest subiect, a se vedea:
Păcurariu, 2004, pp. 229-256, Dobrescu, 1906 şi Nandriş, 1931).

Alături de domn s-a aflat aşadar, întotdeauna mitropolitul, a cărui prezenţă
consfinţea autoritatea lui, care-i asigura locotenenţa şi cu care acesta se sfătuia în
situaţiile grele pentru ţară (Păcurariu, 2004, p. 285, aici autorul arătând ce puternică
era legătura lui Ştefan cel Mare cu Biserica şi cu structurile ierarhice), fapt ce explică
de ce, sediul mitropolitan se va muta, de-a lungul Evului Mediu, acolo unde
voievodul va muta capitala (Păcurariu, Cherescu, 2010).

Ce-i drept, odată cu ivirea zorilor modernităţii, importanţa mitropolitului şi a
structurii mitropolitane şi implicarea Bisericii în politică, va scădea în Muntenia şi
Moldova, în vreme ce, în Transilvania, în perioada neo-absolutistă (Hitchins, 1999,
p. 165), pe fondul unor schimbări în politica Imperiului Habsbugic, ierarhii şi
preoţii, vor începe să militeze pentru obţinerea unor drepturi (cu privire la acest
subiect, a se vedea: Acu, Macavei, Gruia, 2010, unde sunt reliefate cel emai
importante aspecte ale acestei problematici, dar şi Şaguna, 1923, unde ierarhul
ardelean, care a fost unul dintre protagoniştii evenimentelor, vorbeşte despre această
problematică )

Cu toate acestea, şi în regat, Biserica se va afla în continuare în atenţia
autorităţilor, datorită importanţei ei, iar statul va media diplomatic obţinerea
autocefaliei în anul 1885 (a se vedea Acte, 1885, volum ce cuprinde documentele
originale ale corespondenţei purtate în scopul obţinerii autocefaliei), la fel cum o va
face şi în anul 1925, cu prilejul ridicării ei la rangul de patriarhat (cu privire la acest
subiect, a se vedea: volumul Aucofefalie, 1995)

După Evenimentul Marii Uniri, unde Biserica a avut un rol aparte, rolul şi
importanţa ei vor spori considerabil, în condiţiile în care aceasta va ajuta la
încorporarea provinciilor nou-alipite în teritoriul României întregite şi la adaptarea
lor cu organizarea administrativă şi bisericească a Ţării (Moisescu, Lupşa, Filipaşcu,
1957, p. 601).

Dată fiind importanţa ei în acest context, rolul pe care l-a jucat ulterior, dar
şi datorită importanţei modului în care Biserica a ştiut mereu să se plieze pe
sctructurile statale în organizarea ei, ne propunem ca, în rândurile următoare, să
prezentăm felul în care s-au reflectat modificările în organizarea administrativă a
României în structurile Bisericii Ortodoxe. În acest sens, vom avea în vedere atât
literatura de specialitate ce analizează felul în care a evoluat din punct de vedere
organizatoric România, cât şi bibliografia ce ne prezintă evoluţia situaţiei bisericeşti
(statute de organizare, volume şi studii). Întrucât, cercetarea este una de pionierat
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atât în istoriografia românească cât şi în literatura teologică, nădăjduim că ea va
umple un gol în cercetare şi va constitui un punct de deschidere pentru cercteările
viitoare.

2. Reflectarea modificărilor administrativ-teritoriale ale Romaniei în
structura instituţională a Bisericii Ortodoxe

Evenimentul Marii Uniri a adus modificări teritoriale României, prin alipirea
Transilvaniei, Basarabiei şi Bucovinei. Ele s-au reflectat şi în structura organizatorică
a Bisericii Ortodoxe, care trebuia să le organizeze şi să contribuie prin acestea la
asimilarea acestora în structurile instituţionale deja existente în vechiul Regat. Ce-i
drept, aceasta avea o oarecare experienţă în acest sens, căci, cu doar câţiva ani
înainte, s-a ocupat cu organizarea Cadrilaterului, alipit în anul 1913 (Biserica
românească în cadrilater, 1914, pp. 91-92; pentru cele privitoare la organizarea laică
a acestuia, a se vedea: Hagiogu, Noe, Muşi, 2005, Cătănuş, 2001).

Din punct de vedere eclesiastic, ea a respectat structura fiecărei provincii,
preluând, structura deja existentă acolo şi modificându-o în funcţie de necesităţile
pastorale şi de structurarea bisericească a românilor.

Astfel, în Transilvania, Mitropolia deja existentă a fost încorporată Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în locul lui Vasile Mangra, filomaghiar, care a
decedat la scurt timp după evenimente şi a cărui situaţie nu este întru totul clară nici
astăzi (cu privire la viaţa şi activitatea sa, a se vedea: Eppel, 2006; Idem, 2004; Idem,
2000; Idem, 2007), la conducerea mitropoliei fiind ales Nicolae Bălan (Păcurariu,
2002, p. 37; Moisescu, Lupşa, Filipaşcu, 1957, pp. 602-603), în Basarabia, unde
procesul de unificare bisericească s-a desfăşurat concomitent cu cel de unificare
administrativă (Moraru, 2006, p. 572; Nistor, 1933, p. 410; Idem, 1939, pp. 21-25;
pentru descrierea evenimentului unificării şi a urmărilor sale, a se vedea şi: Boldur,
1992, pp. 498-507; Scurtu, 1994, pp. 105-123; Morar, 1995, pp. 172-178; Halilppa,
2001, pp. 137-147; Halipa, Moraru, 1991,  pp. 87-103; Gheorghe Cojocaru, 2003,
pp. 109-140; Micu, 2012, pp. 109-140; Darie, 2012, pp. 7-112), episcopul Nicodim al
Huşilor va asigura pentru o vreme locotenenţa (Buzilă, 1996, p. 107.), după care
Gurie Grosu va deveni arhiepiscop şi apoi mitropolit al provinciei (Păcurariu, 2002,
pp. 208-209; Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, 2010, p. 314; Ţurcanu, 2012 pp. 217-
229; Buzilă, 1996, pp. 121-126), iar în Bucovina, se va păstra mitropolia de la
Cernăuţi, la conducerea căreia va fi ales Vladimir Repta (Nistor, 1991, p. 415; Boris
Buzilă, 1996, p. 131; Nistor, 2003, p. 144.), unul dintre cei mai activi militanţi pentru
unire.

Importanţa organizării bisericeşti corespunzătoare a românilor din teritoriile
alipite şi rolul ei în asigurarea stabilităţii ţării şi a încorporării acelor teritorii în
structura naţională ne-o dovdeşte şi faptul că, în plenul Camerei Deputaţilor,
politicieni precum Nicolae Iorga sau Ştefan Bogdan vor discuta despre ea şi vor

Morariu, I. M. (2014). Administrative-territorial modifications of Romania reflected in the institutional structure of the
Orthodox Church [Reflectarea modificarilor administrativ-teritoriale ale Romaniei in structura institutionala a Bisericii

Ortodoxe]. In Rogojanu, D. C. (coord.) (2014). Regionalizare si politici regionale, pp.217-226. Iasi, Romania: Editura Lumen.



Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU

220

propune diferite modalităţi de îmbunătăţirii a structurilor organizatorice a acesteia
(Bogdan, 1925, pp. 3-27)2.

Dacă provinciile istorice mari vor fi organizate la nivel mitropolitan, cele
două structuri fiind aproape la fel din punct de vedere al repartiţiei teritoriale, nu la
fel vor sta lucrurile la nivel eparhial. Aici, episcopiile vor acoperi suprafeţe mai mari
decât cele ale judeţelor, unităţile adminsitrative ce compuneau din punct de vedere
teritorial suprafaţa ţării (Constituţiunea, 1923, p. 6313), ele organizându-se după
propriile principii, şi fără intervenţii străine, singura condiţie stipulată în constituţie
fiind aceea a uniformităţii (Constituţia, 1990, p. 615; Cândea, 1990, p. 494). Astfel,
în Transilvania, eparhia Clujului, înfiinţată în anul 1921, la cârma căreia se va afla
până în anul 1936, Nicolae Ivan (Episcopia Clujului 1919, pp. 16-17; Gârdan, 2011,
p. 79), va cuprinde aproape toată partea nordică a provinciei, respectiv Clujul, o
parte a Maramureşului, Bistriţa, Năsăudul, şi Dejul, în vreme ce, eparhia Oradiei,
înfiinţată cu doi ani mai devreme şi condusă de către Roman Ciorogariu (Vesa,
2008, p. 223; Bălan, 2009, pp. 7-10; Rusu, 2009, pp. 35-41; Codrean, 2009, pp. 11-
19; Roşu, 2009, pp. 22-28; Erdei, 2009, pp. 29-33, Ciorogariu, 2009, p. 34;) va
cuprinde Bihorul, Sălajul, Sătmarul şi o parte a Maramureşului. În anul 1937, odată
cu înfiinţarea eparhiei Maramureşului (Un ministeriat episcopal rodnic, 1939, p. 1),
condusă de Vasile Stan, care nu va funcţiona însă pentru mult timp, ambele eparhii
vor pierde teritoriile Maramureşului şi Sătmarului.

În Basarabia, cele două eparhii sufragane ale Mitropoliei, înfiinţare după
unire, respectiv cea de la Cetatea-Albă-Ismail(A. Boldur, 1992, p. 507; Moraru, 2006,
p. 90; Roşca, 2010, p. 159) şi cea de la Hotin - Bălţi4 (Cf. Stavarache, 2008; Idem,
2002; Păcurariu, 2002, p. 403) care va trece apoi în subordinea mitropoliei
cernăuţene (Roşca, 2010, p. 159), vor avea şi ele în subordine un teritoriu vast, al
mai multor judeţe, acelaşi lucru fiind valabil şi în Bucovina.

Protopopiatele vor fi însă cele care vor avea în subordine teritorii
corespunzătoare suprafeţelor unui judeţ, asemenea vicariatelor (de exemplu,.
Bucovina avea următoarele protopopiate şi vicariate: Cernăuţi, Ceremuş, Nistru,
Berhomet, Suceava, Vicov, Câmpulung Moldovenesc, şi Câmpulung Rusesc -
ultimele două vicariate; Nistor, 2003, pp. 170-177).

Aceasta era situaţia în perioada de după unire şi aşa s-a păstrat ea în cea
interbelică. Sosirea comunismului a adus o serie de modificări în structura

2 De fapt, acest proiect al organizării eclesiastice a generat chiar o dispută în Camera deputaţilor între
Iorga şi Bogdan. Iată cum vedea cel din urmă organizarea celei uniformă a Bisericii Ortodoxe din
cadrele României reîntregite: Eu îl văd ca o aşezare pe temelii granitice a clădirei Bisericii noastre pe
viitor. Organizarea Bisericii Ortodoxe Române este, în acest proiect, concentrată şi ordonată într-o
astfel de alcătuire, încât toate roadele acestui mecanism să se mişte şi să se atingă unele pe eltele,
influenţându-se şi atingându-se, fără ca să se roafă unele pe altele. Este în totul acestui proiect o
armonie ce trebuie şi se cuvine Bisericii mai mult decât oriunde ( Bogdan, 1925, p. 5.)
3 Între unităţile administrative ale vremii existau şi plasele, care nu aveau însă personalitate juridică
(Ghimiş, 2010, p. 350).
4 A cărei suprafaţă se întindea, după cum arată şi numele, asupra judeţelor Bălţi şi Hotin (Ureche,
2006, p. 30, pp. 64-65).
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adminsitrativă a României, prin introducerea iniţială a plăşilor, după modelul
sovietic, apoi prin renunţarea la ele (Oroveanu, 1986, pp. 172-175), dar şi prin
reorganziaea judeţelor. Nici Biserica nu va scăpa de aceste modificări, căci, dacă la
începutul anului 1948, ea avea 5 mitropolii şi 13 eparhii în structura Patriarhiei
Române (Roman, 2009, pp. 12-15), cu timpul numărul eparhiilor a scăzut sau a
crescut, iar statutul lor s-a modificat, în funcţie de mai mulţi factori. Astfel, eparhia
Maramureşului se va desfiinţa încă de la sosirea regimului, o mulţime de episcopi
vicari vor fi retraşi, iar episcopia Constanţei, unde, între anii 1923-1938 va păstori
Ilarie Teodorescu (Moisescu, Lupşa, Filipaşcu, 1957, p. 603), va fi comasată cu cea
de la Galaţi, ambele formând, pe toată durata regimului, Episcopia Dunării de Jos
(Roman, 2009, p. 12). Vor exista însă şi aspecte pozitive în ceea ce priveşte
organizarea bisericească, cum ar fi, de exemplu, ridicarea, în anul 1973, a eparhiei
Clujului la rang de arhiepiscopie (Moraru, 2001, p. 35), sau înfiinţarea eparhiei Alba-
Iuliei (Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 2003,
p. 10).

După anul 1989, în contextul libertăţii pe care au adus-o evenimentele din
luna decembrie a acestuia, se vor reînfiinţa noi eparhii, pe vetrele unora cu o bogată
tradiţie istorică, sau în centre unde acest lucru era cerut ca o necesitate pastorală.
Numărul celor 13 eparhii din anul 1948, va creeşte, astfel că, în primul deceniu de
după revoluţie, ele vor ajunge să fie în număr de 27, două dintre ele având graniţele
în afara ţării (la Vârşeţ şi Gyula; Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române, 2003, pp. 9-10; Roman, 2009, pp. 12-15). Vor apărea eparhii noi
la Tomis, Târgovişte, Argeş, Slobozia, Teleorman, Huşi, Covasna şi Harghita,
Severin şi  Slatina (Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române, 2003, pp. 9-10; Roman, 2009, pp. 12-15), multe dintre ele având suprafaţa
unui judeţ. Cele cu suprafeţe mai mari sau de o importanţă istorică şi pastorală
aparte vor primi atunci titlul de Arhiepiscopii, spre a se deosebi de celelalte.

De asemenea, în anul 2008, din necesităţi pastorale, va avea loc înfiinţarea
unei noi mitropolii, cu sediul la Cluj-Napoca. Ea va purta titulatura de Mitropolia
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, va cuprinde eparhiile de Cluj-Alba-Iulia,
Oradia, Maramureş şi Sălaj (nou-înfiinţată), iar episcopiile ce o constituie vor fi luate
din fostul teritoriu canonic al mitropoliei Ardealului, cu sediul la Sibiu (Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 2008, p. 15). Odată
cu apariţia acestei mitropolii, structura mitropolitană nu va mai corespunde întru
totul repartiţiei zonale geografice, Ardealul istoric fiind, de acum, divizat în douăă
mitropolii.

În anul 2012, nou-înfiinţata mitropolie va fi reorganizată, asemenea celei de
la Sibiu. Instituţia clujeană va pierde în urma acestui proces Arhiepiscopia Alba-
Iuliei şi Episcopia Oradei, în timp ce, Mitropolia sibiană va primi cele două eparhii
şi Episcopia Devei şi Hunedoarei, recent înfiinţată, care făcuse parte până atunci din
Mitropolia Banatului (http://ziarullumina.ro/document/semne-de-speranta-vreme-
de-suferinta, accesat în 03. 01. 2014).
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Concluzii

Având în vedere cele prezentate anterior în cadrul lucrării noastre, nu putem
decât să observăm importanţa existenţei unor structuri bisericeşti bine definite şi
rolul pe care l-au jucat acestea şi conducătorii lor adesea, de-a lungul istoriei
(Păcurariu, 2004, pp. 229-256).

Observăm de asemenea, cum, Biserica a constituit, după Marea Unire, un
element ce a ajutat la unificarea administrativă a ţării, prin structurile ei (de exemplu,
în Basarabia; Moraru, 2006, p. 572; Nistor, 1933, p. 410; Idem, 1939, pp. 21-25),
precum şi felul în care, organizarea bisericească a respectat adesea structura de
organizare laică a ţării. Cel mai stabil element al organizării l-au constituit
Mitropoliile, care au respectat zonele teritoriale ale marilor provincii cu vechime
istorice, numărul lor variind de la o perioadă la alta, datorită modificătilor
administrativ-teritoriale ale ţării (astfel, în urma celui de-al doilea război mondial,
când România a pierdut Basarabia şi Bucovina, cele două mitropolii
corespunzătoare acestei provincii şi eparhiile lor sufragane s-au desfiinţat).

Episcopiile, deşi au reprezentat elemente de stabilitate, au depăşit adesea
suprafaţa judeţelor, ele fiind adesea, din punct de vedere teritorial, adevărate
provincii, legate înte ele prin vecinătate şi smiţire. Cele care au corespuns judeţelor,
un timp îndelungat, au fost protopopiatele şi vicariatele.

Ce-i drept, astăzi situaţia organizării bisericeşti diferă de cea a perioadei
interbelice sau de cea din timpul comunismului, eparhiile fiind mai mici şi
corespunzând adesea suprafeţelor judeţelor, iar protopopiatele mai mici şi ele,
corespunzând acum doar unor părţi ale judeţelor. Nici la nivel mitropolitan,
lucrurile nu mai corespund întru totul, datorită înfiinţării, în anul 2008 a mitropoliei
cu sediul la Cluj şi apoi, a reorganizării ei, patru ani mai târziu. Pe baza stării
existente astăzi, se poate afirma fără teama de a greşi, că, Biserica Ortodoxă tinde
astăzi să îşi restrângă teritoriul eparhiilor şi să le facă mai mici (se va ajunge ca
fiecare episcop să aibă în subordine un judeţ), după modelul altor Biserici surori,
spre a fi mai uşor de păstorit (un exemplu în acest sens îl constituie Biserica Greciei.
A se vedea: Stan, Stan, 2005, p. 76; Statutul Bisericii Ortodoxe a Greciei, 1977, p.
45).

Observăm aşadar importanţa organizării bisericeşti pentru viaţa şi
funcţionarea instituţiei eclesiastice, dar şi pentru stabilitatea statală şi buna sa
funcţionare, şi felul cum s-au reflectat modificările administrative ale României în
structura Bisericii Ortodoxe de aici.
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