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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, Otniel Ioan Bunaciu, în luna octombrie: 

2 octombrie 2007 – întâlnire cu reprezentanţii Virginia Baptist Association. Au participat 
reprezentantul cu misiunea din VBA, Jerry Jones, şi directoarea organizaţiei de femei, Women 
Missionary Union. Aceasta este prima vizită a Convenţiei Baptiste din Virginia în România. Cu 
această ocazie s-au discutat posibilităţi de cooperare în viitor. 

8 octombrie 2007 – întâlnire cu Dr. Gary Dyer, păstorul bisericii First Baptist Midland. 

10 octombrie 2007 – întâlnire cu Valentin Boşneac, deputat în Parlamentul României. Cu această 
ocazie au fost abordate probleme legate de Legea Cultelor şi de oportunităţile de a avea o mărturie 
baptistă bună.  

11 octombrie 2007 – vizită la Comunitatea Baptistă Craiova. La această a doua întâlnire din acest 
an cu păstorii din Craiova am ţinut o prelegere pe tema: „Identitatea baptiştilor din România“. 
Totodată, a avut loc o discuţie cu Comitetul Comunităţii. 

11 octombrie 2007 – întâlnire cu reprezentanţi ai Southeastern Baptist Theological Seminary. La 
comunitatea din Craiova a avut loc o întâlnire cu reprezentanţi ai acestui seminar: Dr. Michael Palmer, 
membru în bord, Dr. Kenneth Keathley, profesor, şi alţi păstori din SUA care făceau parte din grup. Cu 
această ocazie am mulţumit pentru implicarea strategică a acestor persoane în lucrarea din Oltenia şi 
am discutat diverse probleme legate de oportunităţile de misiune şi de strategii misionare. 

14 octombrie 2007 – participare la inaugurarea anului universitar la Institutul Teologic Baptist 
din Bucureşti şi Facultatea de Teologie Baptistă din Bucureşti. Evenimentul a avut loc la Biserica 
Baptistă Golgota. 

21 octombrie 2007 – vizită la bisericile din Valea Jiului. Participare la programul de dimineaţă în 
Biserica Baptistă din Petroşani, iar seara, la sărbătoarea mulţumirii împreună cu toate bisericile 
baptiste de pe Valea Jiului, la Biserica Baptistă din Lupeni. 

28 octombrie 2007 – vizită la Biserica Baptistă Română din Viena. Participare la întâlnirea 
frăţească a membrilor bisericii. 
 

 

◊ Activitatea secretarului general al UBR, Ionel Tuţac: 
 

1-2 octombrie – întâlnire la Bucureşti cu reprezentanţii Convenţiei Baptiste din Virginia. Rezolvarea 
problemelor curente la birourile Uniunii. 

8 octombrie – întâlnire cu Tom Bledsoe, directorul Scolii de Evanghelism din cadrul Asociaţiei 
Evanghelistice "Billy Graham". Împreună am stabilit organizarea unei conferinţe de misiune la 
Timişoara, pentru 1000 de lucrători, în perioada 19-22 februarie, în vederea pregătirii "Festivalului 
Speranţei". 
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14 octombrie (dimineaţa) – participare la serviciul de ordinare ca presbiteri a fraţilor Viorel Stefoni şi 
Liviu Onica în Biserica Creştină Baptistă din Obreja, judeţul Caraş-Severin. 

14 octombrie (seara) – vizita la Biserica Baptistă "Gheţimani" din Timişoara, cu ocazia inaugurării 
noului locaş de închinare. 

16 octombrie – participare la şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor postului de Radio "Vocea 
Evangheliei", Bucureşti. Întâlnire cu angajaţii Uniunii şi rezolvarea problemelor curente. 

17 octombrie – întâlnire la Timişoara cu pastori din judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad, Hunedoara 
şi Bihor pentru pregătirea "Festivalului Speranţei" care se va desfăşura în perioada 4-6 iulie 2008. 

18 octombrie – întâlnire cu preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, domnul Constantin Ostaficiuc, şi 
cu reprezentantul Asociaţiei "Billy Graham", în vederea discutării închirierii Stadionului "Dan 
Păltinişanu". 

19 octombrie – discuţie cu fratele pastor Cornel Samoilă despre lucrarea din zona Baia de Aramă, 
judeţul Mehedinţi. 

21 octombrie (dimineaţa) – participare la serviciul de ordinare ca pastor a fratelui Vasilică Peia, în 
localitatea Ghizela, judeţul Timiş. 

21 octombrie (după-amiaza) – vizitarea Bisericii Baptiste din localitatea Gruni, judeţul Timiş, cu 
ocazia organizării "Zilei Recunoştinţei". 

22-26 octombrie – vizita unei delegaţii din SUA, condusă de pastorul Gearl Spicer, şi discutarea unor 
aspecte privind implicarea bisericilor în procesul de educaţie creştină şi în lucrarea cu tineretul. 
Participare la tabăra olimpicilor, organizată de Fundaţia "Învingătorii" din Timişoara. 

28 octombrie (dimineaţa) – vizită la Biserica Baptistă "Eclesia" din Timişoara, cu ocazia aniversării a 
4 ani de la plantarea bisericii. 

28 octombrie (după-amiaza) – întâlnire la Lugoj cu fratele Ionel Chivoiu, preşedintele Comunităţii 
Baptiste Bacău şi discutarea oportunităţilor de sprijinire a bisericilor din această comunitate. Întâlnire 
cu Felix Voloshin şi Vasile Gherasimciuc din partea "Centrului Creştin Renaşterea" din Ucraina. 

29 octombrie – vizită la birourile Uniunii – semnarea corespondenţei. 

30 octombrie – discuţii cu un grup de credincioşi din localitatea Ohaba Forgaci privind întocmirea 
actelor pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare. Întâlnire cu un grup de absolvenţi de teologie 
pastorală (Marius Cimpoaie, Nelu Rasadea, Dumitru Costin, Sandu Adrian si Daniel Molcut) în 
vederea îndrumării lor spre lucrarea pastorală. Întâlnire cu Daniel Blaser, reprezentantul Organizaţiei 
"Every home for Christ". 
 
 
◊ Activitatea vicepreşedintelui pentru slujire pastorală, Ilie Cornel Tinco: 

 

3 octombrie – Participare la Reşiţa, la şedinţă comitet a Comunităţii Baptiste Timişoara.  

7 octombrie – Participarea la serviciul divin al Bisericii Baptiste din Seini, jud. Maramureş. 

14 octombrie – Participarea la serviciul divin al Bisericii Baptiste din Oraviţa, jud. Caraş-Severin. 

18 octombrie – Întâlnire cu fr. Mircea Ilaş din Adelaide, Australia, şi cu fr. Marcel Grecu, misionar în 
Oltenia. Discuţii pentru continuarea susţinerii misiunii în Oltenia de către Biserica Română din 
Adelaide, Australia. 

19 octombrie – Vizită la Biserica Baptistă din Visag, jud. Timiş – participarea la serviciu divin, după 
care am avut o discuţie cu biserica în privinţa susţinerii păstorului în situaţia dezmembrării cercului de 
biserici.  
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20 octombrie – Vizitarea bisericilor din Duleu şi Valea Mare, pentru clarificarea aceleaşi probleme ca 
la Visag. 

22-26 octombrie – Organizarea, la Băile Herculane, a două conferinţe pastorale cu păstori, misionari 
şi lucrători din Comunităţile Timişoara şi Oltenia. Tema conferinţelor a fost „Fericirile”. Am participat 
la servicii divine speciale în bisericile din: Petnic, jud. Caraş-Severin (marţi); Globu-Craiovei, jud. 
Caraş-Severin (miercuri); Turnu-Severin jud. Mehedinţi (Nr. 1, joi); Caransebeş (Nr. 1, vineri). 
 
 
 
◊ Activitatea secretarului general-adjunct al UBR, Timotei Rusu: 

 
 

• Găzduirea şedinţelor Comitetului Executivul şi a Consiliului Uniunii la Deva. 

• Organizarea întâlnirii preşedinţilor de comunităţi pentru formularea principilor care să stea la 
baza formării continue. 

• În prezent lucrez la finalizarea acestui material pentru a putea fi prezentat la viitorul Consiliu al 
Uniunii! 

 

 

********************************** 

 

◊ ANEXA – Alte ştiri 
 

◊ Conferinţa Naţională a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România  

Bucureşti, 22- 23 noiembrie 2007 
 

„Voi sunteţi sarea pământului…Voi sunteţi lumina lumii.”(Matei 5:13,14) 

 
Iubiţi fraţi şi iubite surori în Domnul Isus Hristos, 
În conformitate cu articolul 72 din Statutul de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin 

Baptist din România, Consiliul Uniunii Baptiste a hotărât convocarea Conferinţei Naţionale a Uniunii 
Bisericilor Creştine Baptiste din România la data de 22 şi 23 noiembrie 2007 la Biserica Creştină 
Baptistă „Golgota” Bucureşti, Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 56A, sector 1. 

Delegaţii bisericilor baptiste din România se întâlnesc în fiecare an la Conferinţa Naţională 
pentru rugăciune, studierea Cuvântului, părtăşie, evaluare, strategie, precum şi pentru a lua decizii 
statutare cu privire la lucrarea Evangheliei în Cultul Baptist. Conferinţa Naţională din acest an va avea 
ca temă: Mărturia credincioşilor baptişti într-o lume care are nevoie de Hristos. Ne rugăm ca această 
adunare sfântă să ofere tuturor delegaţilor ocazia de a se zidi sufleteşte şi de a se înflăcăra pentru 
lucrarea de slujire, de misiune şi de evanghelizare pe care Dumnezeu a încredinţat-o bisericii. 

În acest sens, la Conferinţa Naţională sunt convocaţi toţi delegaţii desemnaţi conform 
articolului 21 din Statutul de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin Baptist din România. 
Delegaţii pentru Conferinţa Naţională vor fi desemnaţi în proporţie de un delegat pentru fiecare 200 de 
membri, iar biserica cu un număr mai mic de 200 de membri va putea fi reprezentată de păstor sau 
prezbiterul ales. 

Conştienţi că această lucrare nu se poate înfăptui prin putere omenească, ci doar prin puterea lui 
Dumnezeu, vă chemăm la post şi rugăciune pentru bunul mers al lucrărilor Conferinţei. 

Vă aşteptăm cu bucurie la Bucureşti la Conferinţa Naţională. 
 
Otniel Ioan Bunaciu                                                  Ionel Tuţac 
Preşedinte       Secretar General 
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Programul Conferinţei Naţionale va fi următorul: 

 

Joi, 22 noiembrie 
18:00 – 20:00 Sesiunea I - Serviciu divin la începerea lucrărilor Conferinţei 

Închinare şi proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu 
   Participă coruri şi diverse formaţii din bisericile din Bucureşti 
 

Vineri, 23 noiembrie 
09:00-12:00  Sesiunea II – Sesiune de lucru 

Rugăciune, mesaje, saluturi, rapoarte, prezentarea slujirii UBR pentru următorii 
ani. 

12:00-14:00  Masa de prânz 
 

14:00-16:00  Sesiunea III – Sesiune de lucru 
Votarea bugetului pentru anul următor şi a deciziilor propuse de Consiliul 
Uniunii 

 
 
18:00-20:00  Sesiunea IV – Serviciu divin la încheierea lucrărilor Conferinţei 
 
 
◊ Stadiul procedurilor de recunoaştere a Statutului Cultului Baptist 
 

Secretariatul de Stat pentru Culte a comunicat Uniunii Baptiste, în data de 18 octombrie 2007, 
stadiul la care au ajuns procedurile privind recunoaşterea Statutului Cultului Creştin Baptist din 
România. Astfel, ni se comunică următoarele: 
 

„…întrucât anumite aspecte prevăzute în statutul prezentat se aflau în sfera de activitate a 
altor ministere, au fost solicitate puncte de vedere de la Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Sanse, de la Ministerul Economiei şi Finanţelor şi de la Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului. 

Până la data prezentei doar Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse ne-a transmis 
că nu are observaţii în ceea ce priveşte textul Statutului, celelalte două ministere consultate 
netransmiţând, încă, un răspuns. 

Ca urmare, transmiterea statutului în vederea recunoaşterii în şedinţă de Guvern este legată 
de primirea răspunsurilor oficiale de la cele două ministere menţionate.“ 

 

◊ Calendarul de studiu biblic 
 
Cu ocazia Conferinţei Naţionale se va lansa Calendarul de Studiu Biblic al UBR pentru anul 2008 şi 
va fi pus la dispoziţia celor interesaţi. 


