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Prezentul buletin informativ apare lunar şi are ca scop informarea membrilor şi bisericilor UBR cu 
privire la activitatea Comitetului Executiv al UBR. Informaţiile din acest buletin sunt furnizate de 
membrii Comitetului Executiv. Se distribuie prin e-mail şi poate fi tipărit şi redistribuit fără acordul 
expres al UBR, menţionând doar sursa, în cazul în care ştirea este folosită într-o altă publicaţie. 
Pentru abonare vă rugăm să vă adresaţi Uniunii Baptiste prin adresa de e-mail de mai sus. 

  

 

◊ Activitatea preşedintelui UBR în luna august: 

 
27 iulie 2007 - întâlnire cu directorul Ziarului Financiar. Cu această ocazie s-a abordat problema 
Casei de Pensii a UBR. Având în vedere importanţa acestei instituţii, în urma consultării au fost 
primite următoarele sfaturi: 

• Nevoia alegerii unui director executiv care să cunoască instrumentele de investirea a banilor şi 
care să fie la current cu dinamica dezvoltării economice din România. 

• Nevoia alegerii unor persoane din sfera bancară şi cea a businesului în comitetul de conducere 
a Casei de Pensii. Aceste persoane pot da sfaturi pertinente directorului executiv în ce priveşte 
investirea fondurilor. 

• Nevoia implicării active a Comitetului de conducere şi a forului care aprobă (Consiliul Uniunii) 
în stabilirea strategiilor de investiţie precum şi a procentelor acceptabile pe diferite segmente 
ale investiţiei (de exemplu, stabilirea procentului investit în depozite şi a procentelor în alte 
tipuri de investiţii). 

 

29 iulie 2007 - participare la serviciul de botez al bisericii baptiste din Ploieşti.  În biserica 
păstorită de fratele Irinel Cazacu s-au botezat 8 persoane.  
 

31 iulie 2007 - întâlnire cu vicepreşedintele băncii Libra Bank şi cu consilierul de investiţii în 
vederea unei consultări legate de Casa de pensii a UBR. Având în vedere importanţa acestei 
instituţii, în urma consultării au fost primite următoarele sfaturi: 

• Nevoia de a stabili o strategie de investiţie de către un bord al Casei de pensii format din 
oameni de afaceri şi din lumea financiară (stabilirea procentelor de investiţii în diferite 
instrumente). 

• Angajarea unui director care să fie familiarizat cu instrumentele de investiţie care există în 
România. 

• Nevoia ca decizia finală de investiţie să fie luată de un grup de 2-4 persoane pe baza 
procentelor stabilite de bordul Casei de pensii (preşedintele Casei de pensii, directorul Casei de 
pensii, preşedintele Cultului şi contabilul sau consilierul economic). 

 

3 august 2007 – întâlnire cu Dr. Tony Twist, Preşedintele Organizaţiei TCMII din Austria. 
Organizaţia sprijină programele de Master şi de doctorat organizate de Facultatea de Teologie Baptistă 
din Universitatea din Bucureşti. 
 

6 august 2007 – întâlnire cu Cornel Prejban, pastorul bisericii din Krems, Austria. Biserica din 
Krems a fost fondată acum câţiva ani cu un număr de 7 membri şi în prezent are peste 50 de membri. 
Biserica este în procesul de construcţie al unei clădiri fiind în căutare de resurse care să asigure 
încheierea cu succes a proiectului. 
 

10 august 2007 – participare împreună cu Ionel Tuţac, Secretarul General al UBR, la întâlnirea 
păstorilor din Comunitatea Bisericilor Creştine Baptiste „Valea Crişului Alb“. Cu această ocazie 
au fost abordate următoarele probleme: 

• nevoia de a găsi soluţii pentru a construi sedii pentru comunităţi şi pentru Uniunea Baptistă;  
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• s-a sugerat organizarea de cursuri zonale sau pe comunităţi cu participarea profesorilor de la 
şcolile teologice din ţară;  

• s-a propus ca, după adoptarea viziunii şi a priorităţilor de către Consiliul UBR şi de către 
Conferinţa naţională, acestea să fie ogranizate pe ani şi într-o anumită ordine pentru ca 
bisericile să poată susţine proiectele UBR (prin rugăciune, predicare etc…)  

• s-a ridicat problema finaniciară a pastorilor bisericilor mici. S-a discutat situaţia unor fraţi 
păstori care au lăsat slujbele avute pentru a intra în lucrare pe baza unor promisiuni din partea 
unor sponsori din străinătate care şi-au retras sprijinul după o anumită perioadă deşi bisericile 
plantate nu aveau capacitatea de a susţine slujirea lor de către un păstor. 

• conducerea comunităţii a informat conducerea UBR că Adunarea Generală a Comunităţii Sebiş 
a decis anul trecut să solicite conducerii UBR din mandatul trecut acceptarea susţinerii de la 
bugetul statului a salariilor păstorilor. Preşedintele şi Secretarul General au amintit fraţilor că 
prin decizia Conferinţei Naţionale precum şi prin prevederile noului Statut, UBR a hotărât să 
nu accepte finanţarea salariilor din fonduri de la stat. 

• s-a sugerat organizarea de conferinţe pentru oamenii de afaceri baptişti pentru a-i informa în 
legătură cu nevoile pe care le au bisericile din UBR; 

• s-a sugerat o introducerea unor condiţii unice (acceptate de toate comunităţile) pentru ordinarea 
pastorilor noi; 

• s-a cerut începerea lucrării cu tineretul în cadrul UBR;  
• s-a cerut începerea lucrării cu copiii în cadrul UBR; 
• s-a solicitat publicarea unui calendar baptist de rugăciune sau de studiu biblic; 
• s-a cerut dezvoltarea unei strategii legate de evanghelizarea rurală; 
• s-a discutat problema misiunii interne, realizarea de relaţii între biserici din diferite zone ale 
ţării. 

 

15 august 2007 – vizită la Biserica Baptistă din Vicov. Vizita a fost ocazionată de sărbătorirea a 90 
de la înfiinţarea bisericii şi 60 de ani de activitate a corului.  
 

21, 22 august 2007 – întâlnire cu păstori la Vatra Dornei. Întâlnirea a fost ocazionată de serbarea a 
10 ani de la absolvirea Institutului Teologic Baptist. Sărbătoarea a avut loc la biserica din Vatra Dornei 
şi a fost condusă de fratele Prof. Dr. Vasile Talpoş, Rectorul Institutului Teologic Baptist. 
 

26 august 2007 – vizită la Biserica Baptistă din Bocşa. Vizita a fost ocazionată de sărbătorirea a 30 
de la construirea bisericii din Bocşa Montană. Sărbătoarea a fost condusă de fratele păstor Ilie Tinco şi 
au participat mai mulţi păstori din zonă precum şi membri din ţară şi străinătate. 
 

26 august 2007 – vizită la Biserica Baptistă nr. 2 din Timişoara.  Serviciul divin a fost condus de 
păstorul bisericii, fratele Ioan Râncu, care a slujit frăţietatea şi ca secretar general al UBR. 
 

27 august 2007 – vizită la Comunitatea din Timişoara.  Împreună cu secretarul general al UBR au 
avut loc întâlniri cu: 

• Viceprimarul municipiului Timişoara, Borza. 
• Preşedintele Consiliului Judeaţean Timiş, Ostaficiuc. 
• Mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu. 

 

28 august 2007 – participare împreună cu Ionel Tuţac, secretarul general al UBR la întâlnirea 
păstorilor din Comunitatea Timişoara la Lăpuşnicul Mare. Cu această ocazie s-au abordat 
problemele: 

• nevoia de fonduri pentru construcţii de biserici; 
• nevoia de fonduri pentru acoperirea salariilor pastorilor cu salarii mici sau care nu realizează 

salariul; 
• nevoia de a defini un statut al păstorului; 
• dacă este posibilitatea de a deconta 50% din biletele de tratament pentru cei care aparţin Casei 

de pensii a Cultului; 
• posibilitatea de a revizui articolele cu privire la ordinare; 
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• întărirea legăturilor cu diaspora de credincioşi baptişti români; 
• realizarea unui calendar de studiu biblic; 
• găsirea unui redactor pentru Creştinul Azi (definirea unei structuri şi a unui conţinut); 
• crearea unei tabere pentru tineret; 
• ce se poate face pentru educaţia teologică a păstorilor după terminarea studiilor; 
• comunicarea trimestrială în publicaţii a situaţiei contribuţiilor bisericilor pentru UBR; 
• organizarea de conferinţe zonale de instruire; 
• organizarea de conferinţe anuale cu păstorii; 
• să răspundă la adrese într-un timp rezonabil; 
• discutarea protocolului dintre biserică şi comunitate cu privire la angajare; 
• refacerea departamentelor din cadrul uniunii pe direcţii de slujire; 
• găsirea de soluţii ca diaspora de credincioşi baptişti să rămână legată de ţară; 
• care este situaţia cu tabăra de la Brădăţel; 
• reînnoirea legăturilor cu organizaţiile baptiste internaţionale; 
• realizarea unei mărturisiri de credinţă mai detaliată. 

 

29 august 2007 – întâlnire cu fratele Mark Aderholt reprezentatul pentru Europa Centrală al 
Bordului de Misiune Internaţională al Convenţiei Baptiste de Sud. Cu această ocazie s-au discutat: 

• colaborarea în misiune între Bordul Internaţional de Misiune şi UBR. A fost exprimată dorinţa 
UBR de a dezvolta colaborarea cu IMB pe baza priorităţilor UBR care vor fi stabilite de către 
Consiliul Uniunii şi Conferinţa Naţională; 

• detalii legate de situaţia cu proprietatea clădirilor Institutului Teologic Baptist din Bucureşti; 
• posibilitatea realizării unui nou parteneriat cu o convenţie de stat din cadrul Convenţiei 

Baptiste de Sud, cel mai probabil începând cu 2009.  
 

30 august 2007 – participare la întâlnirea păstorilor din Comunitatea Constanţa. Cu această 
ocazie s-au discutat: 

• găsirea unor soluţii pentru salarizararea plantatorilor de biserici; 
• promovarea unor parteneriate între bisericile din România; 
• întărirea colaborării cu Uniunile Baptiste din Europa de Vest; 
• găsirea unor modele de biserici şi misiuni româneşti; 
• vicepreşedinţii să facă vizite la comunităţi; 
• organizarea lucrării cu tinerii atât la nivel naţional cât şi la nivel de comunitate; 
• realizarea unui mecanism de a decide în probleme de etică şi de a defini poziţii în societate în 

numele comunităţii baptiste; 
• promovarea părtăşiei între biserici şi între comunităţi (conferinţe, întâlniri cu conducerile 

comunităţilor etc); 
• promovarea intenţionată a prezenţei valorilor baptiste în lume prin a fi proactivi şi nu numai 

reactivi; 
• promovarea purităţii doctrinare; 
• problema mărturisirii de credinţă; 
• reafirmarea identităţii baptiste şi a distincţiilor credinţei baptiste; 
• problema comunicării UBR cu comunităţile şi bisericile; 
• problema profesionalismului birourilor UBR; 
• promptitudinea răspunsului la corespondenţa cu bisericile şi comunităţile; 
• reprezentarea mai activă a Uniunii Baptiste în AGA al Radio Vocea Evangheliei. 

 

 

◊ Activitatea secretarului general al UBR: 
 

4-11 august – coordonarea unei echipe de 24 americani din Virginia, SUA, (medici şi învăţători de 
Şcoală Duminicală). Echipa de americani a oferit consultaţii medicale gratuite şi ochelari în Lugoj, 
Hezeriş, Nitchidorf, Susani, Boldur, Măguri, Darova. La cursurile de limbă engleză desfăşurate în 
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Biserica Baptistă Harul din Lugoj au participat zilnic peste 180 de copii. Grupul a mai vizitat bisericile 
baptiste din Margina, Jdioara, Sacoşu Mare, Traian Vuia şi Centrul de Reeducare a Minorilor din 
Buziaş. 
 

10 august (dimineaţa) – întâlnire cu pastorii din Comunitatea Bisericilor Creştine Baptiste „Valea 
Crişului Alb“. 
10 august (seara) – participare la programul organizat de către Asociaţia Învăţătorilor de Şcoală 
Duminicală pentru Copii, prilejuit de decernarea premiilor la Olimpiada Biblică Naţională, eveniment 
ce a avut loc în perioada 6-10 august la Centrul de Studii Biblice al Asociaţiei „Precept Ministries“ de 
la Surduc. 
 

13 august – participare la un serviciu de înmormântare în localitatea Sinteşti (jud. Timiş). 
 

17 august – întâlnire cu fratele Teodor Popovici, liderul Organizaţiei „Ghedeon“, organizaţie care are 
ca scop răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu în şcoli, spitale, hoteluri. 
 

19 august – întâlnire cu pastori şi credincioşi baptişti maghiari şi români din zona Bekescsaba 
(Ungaria). Pastorii Zsolt Sandor, Zsolt Kesjar şi Erzsebet Borbely şi-au exprimat speranţa că bisericile 
din România vor crea parteneriate cu bisericile surori din Ungaria. Au participat peste 500 de 
credincioşi baptişti şi prieteni ai Cuvântului. 
 

26 august (dimineaţa) – vizitarea bisericii baptiste din localitatea Farliug (Caraş-Severin), cu prilejul 
unui serviciu de botez. 
 

26 august (după-amiaza) – evanghelizare pe stadionul din Nadrag, judeţul Timiş. La eveniment au mai 
fost invitaţi pastorii Petrică Găină, Petru Dragu, Vasile Duma, Iacob Logos şi grupul Evanghelic din 
Oradea. 
 

27 august (dimineaţa) – împreună cu fratele Otniel Bunaciu, ne-am întâlnit la Timişoara cu 
viceprimarul oraşului, domnul Dorel Borza, cu preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Constantin 
Ostaficiuc şi cu mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu. 
 

27 august (seara) – predica în biserica baptistă din localitatea Lăpuşnicu Mare, judeţul Caraş-Severin. 
 

28 august – întâlnire, împreună cu fratele Otniel Bunaciu, cu păstorii din Comunitatea Bisericilor 
Creştine Baptiste Timişoara. 
 


