
UNIUNEA BISERICILOR CRESTINE BAPTISTE 

DIN ROMANIA 

                                                   

 

REGULAMENT CADRU 

privind organizarea şi funcţionarea departamentelor de copii, tineret, femei şi altele asemenea in 

sensul art. 87 (2) și art. 93(2), lit. m, din Statutul de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin 

Baptist  din România 

  

  

 

         Departamentele din cadrul Uniunii, aşa cum sunt nominalizate în art.87(2) din Statutul de 

organizare şi funcţionare al Cultului Creştin Baptist din România, se organizează şi  funcţionează cu 

acordul şi sub autoritatea Consiliului Uniunii.  

        Departamentele îşi vor desfăşura activitatea potrivit prevederilor Statutului de organizare şi 

funcţionare al Cultului Creştin Baptist din România  şi al prezentului Regulament – cadru. 

        Funcţionarea departamentelor va urmări viziunea de slujire adoptată de Congresul Cultului 

având în vedere atât nevoile spirituale ale bisericilor cât şi posibilităţile materiale ale Uniunii 

Bisericilor Baptiste din România.     

    

I.  PRINCIPII DE ORGANIZARE 

 

Art. 1   -  Principiul priorităţii bisericii locale.  Departamentele se organizează şi funcţionează cu 

scopul de a sprijini bisericile baptiste locale să-şi îndeplinească menirea. 

Art. 2   -  Principiul autonomiei bisericii locale.  Organizarea şi funcţionarea departamentelor 

pleacă de la premisa că fiecare biserică locală are libertatea să decidă modul în care va aplica oferta 

de slujire ce i se propune. 

Art. 3   -  Principiul diversităţii. Organizarea şi funcţionarea departamentelor ţine cont de faptul că 

biserica este o unitate în diversitate iar slujirea trebuie să includă copii, adolescenţii, tinerii, adulţii, 

bătrânii, femeile e.t.c. 

Art. 4   -  Principiul asocierii. Bisericile baptiste împărtăşesc aceeaşi mărturisire de credinţă şi se 

asociază voluntar în vederea sprijinirii reciproce. Organizarea şi funcţionarea departamentelor ţine 

cont de aceste valori şi include nivele de colaborare pornind de la Biserici, Comunităţi şi Uniune. 

Art. 5   -  Principiul simplităţii şi viabilităţii. Organizarea şi funcţionarea departamentelor are în 

vedere realizarea unor structuri simple, viabile şi eficiente. Se vor evita suprapunerile sau 

paralelismele cu structurile cultice existente urmărindu-se armonizarea cerinţelor evidenţiate cu 

resursele existente. 

 

  

 



  II.   ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA DEPARTAMENTELOR 

  

Art. 6 - Organizarea și funcționarea departamentelor de copii, tineret, femei şi altele asemenea se 

face în baza acordului exprimat de Consiliul Uniunii în conformitate cu art.87(2) din Statut. 

 Art. 7  -  In  conformitate cu art. 91(2) din Statut, fiecare departament va fi condus de către un 

director. Acesta va fi ales prin vot de către Consiliul Uniunii dintre reprezentanții (coordonatorii) 

Comunităților.  

 Art. 8    -  Directorul conduce activitatea departamentului la nivel national, prezentând rapoarte 

scrise Consiliului Uniunii şi participând la întâlnirile acestuia cu vot consultativ. El va elabora 

strategia privind activitatea de ansamblu a departamentului, va întocmi un program cu activităţi 

precise şi realizabile, urmărind consolidarea spirituală şi promovarea unităţii în cadrul segmentului 

de personal reprezentat de departamentul respectiv. Toate acţiunile promovate nu vor avea caracter 

de scop în sine ci vor urmări echiparea in vederea intensificarii participării la slujire a membrilor 

departamentului respectiv în biserica locală. În exercitarea mandatului, directorul de departament 

iniţiază întâlniri periodice cu reprezentanţii comunităţilor teritoriale. Deplasările efectuate în 

interesul slujirii încredinţate vor fi suportate din fondurile Uniunii Baptiste. 

  Art. 9. -  La nivelul Comunităţilor, comitetul va desemna un coordonator al departamentului, în 

sensul art. 61(1) din Statut. El va conduce activitatea departamentului la nivelul Comunităţii, 

colaborând cu directorul de departament, cu pastorii şi cu liderii din bisericile locale din Comunitate. 

El va iniţia acţiuni menite să contribuie la consolidarea spirituală şi întărirea unităţii membrilor 

compartimentului respectiv din bisericile de pe raza Comunităţii. Se subordonează comitetului 

Comunităţii și va prezenta acestuia rapoarte scrise de activitate şi va face propuneri pentru acţiunile 

viitoare. Deplasările efectuate în interesul slujirii încredinţate, vor fi suportate din fondurile 

Comunităţii. 

  Art. 10. -  La nivelul Bisericilor locale, comitetul va desemna un lider de departament care va fi sub 

autoritatea pastorului. Liderul va mobiliza segmentul de membri ai departamentului din biserică şi va 

colabora cu reprezentantul Comunităţii în vederea iniţierii de acţiuni care să contribuie la 

consolidarea spirituală a acestora, la implicarea lor în slujirea bisericii locale şi la promovarea 

spiritului de unitate între biserici. Participarea la acţiunile care vor fi promovate şi care vor necesita 

deplasări de grup în afara bisericii, vor fi aprobate de pastorul bisericii care va consulta şi comitetul, 

după caz. Deplasările pe care le face liderul de departament în interesul slujirii încredinţate, vor fi 

suportate din fondurile bisericii. 

 

III. DISPOZITII FINALE 

 

  Art. 11. -  Durata mandatului pentru directorul de departament, reprezentantul Comunităţii şi liderul 

din Biserica locală va fi stabilită de către Consiliul Uniunii, Comitetul Comunităţii respectiv 

Comitetul Bisericii. 

  Art. 12. -  Directorul departamentului, reprezentantul Comunităţii şi liderul din Biserica locală, pot 

avea mandat de reprezentare în raporturile cu terţii numai cu acordul forului care i-a desemnat. 



  Art. 13. -  Departamentele nu au personalitate juridică, nu au ştampile individualizate, iar în 

corespondenţă vor folosi titulatura proprie sub cea a entităţii la nivelul căreia funcţionează. 

  Art. 14 -   Fiecare departament va putea elabora un Regulament specific slujirii încredințate, cu 

respectarea prevederilor prezentului Regulament cadru. Acesta va fi supus aprobării Consiliului 

Uniunii. 

  Art. 15. -  Prezentul Regulament cadru a fost aprobat potrivit cu art. 93(2) lit. m, în Consiliul 

Uniunii ținut la Arad în 08 decembrie 2010.                        

  


