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Comunicat Nr. 1 din 15 septembrie 2018 

 

Cu deosebit respect, față de slujirea pe care dumneavoastră o faceți în biserică, ne arătăm 

dorința de a vă saluta și conlucra împreună pentru interesele Împărăției lui Dumnezeu. 

În numele fraților din Biroul Permanent și Comitetul Executiv al  Comunității Teritoriale 

Europa de Nord Vest, Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Cultul Creștin Penticostal din 

România, vă transmitem salutul Scriptural din Iuda 1:20 – 21: „Dar voi, prea iubiților, zidiți-

vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în 

dragostea lui Dumnezeu, și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața 

veșnică.” 

Cu multă dragoste vrem să vă informăm că la data de 15 septembrie 2018, în Irlanda, 

Dublin, a avut loc prima întâlnire a Biroului Permanent și a Comitetului Executiv al  

Comunității Teritoriale Europa de Nord Vest, Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Cultul 

Creștin Penticostal din România. În urma ședinței comunicăm următoarele: 

1. Întru-cât vizăm în primul rând creșterea spirituală a comunității, venim cu 

recomandarea ca toate bisericile din comunitate să continue în slujirea lor cu un program de 
lucru care să cuprindă următoarele aspecte: 

a. Evanghelizări organizate cu caracter specific, odată pe an cel puțin în cadrul 
bisericii, de asemenea și la nivel național.  

b. Dezvoltarea unui program de misiune în cadrul geografic unde suntem așezați, 
funcție de potențial și oportunități. 

c. Perioade de stăruință pentru umplerea și Botezul cu Duhul Sfânt. 
 

2. Pentru că punem bazele formării infrastructurii comunității, dorim să 
colaborăm în vederea: 

a. Clarificării dosarelor fiecărui slujitor ordinat al comunității și a bisericilor din 
teritoriu precum și transferul documentației înspre secretariat. Pentru acest lucru este nevoie: 

i. De o evidență clară a slujitorilor din comisiile pe țări. Fiecare pastor 
responsabil teritorial este rugat să transmită lista completă cu comisiile pe țară, care să 

cuprindă: numele complet al pastorului sau slujitorului din comisie, numărul de telefon, 
biserica unde slujește. 

1. Responsabil pentru trimiterea informațiilor din Anglia este 
fratele Costel Moțac, 

2. Responsabil din Irlanda fratele Petru (Titi) Aron, 
3. Responsabil din Franța fratele Creța Grigore,  
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4. Responsabil din Germania fratele Gelu Ranga, 
5. Responsabil din Norvegia și Suedia fratele Cornel Ardelean. 

ii. Transmiterea înspre secretariatul comunității de către pastorii 
responsabili de comisiile pe țări a listelor cu slujitorii din teritorii, bisericile unde slujesc și 

datele de contact ale acestora. 
iii. Transmiterea înspre secretariatul comunității de către pastorii 

responsabili de comisiile pe țări a listelor cu bisericile din teritoriu și a informațiilor despre 
fiecare biserică care să cuprindă: numărul de membrii, pastorul responsabil, o copie a 

autorizației de funcționare, adresa unde este locată biserica, contact pastor și webb biserică. 
iv. Pentru eliberarea noilor legitimații, emise de Comunitatea Teritorială 

Europa de Nord Vest, Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Cultul Creștin Penticostal din 
România,  fiecare slujitor este rugat să se organizeze să trimită la secretariatul comunității 

dosarul sau o copie a dosarului de ordinare deja existent, care este depus la comunitățile de 
unde a obținut legitimația. Acest lucru vă rugăm să se încadreze în perioada de timp cuprinsă 

de la emiterea comunicatului până la data de 01 ianuarie 2019. 
b. Pentru ordinarea de noi slujitori sau promovarea slujitorilor este nevoie ca să 

se întocmească de către pastorul responsabil sau slujitorul în cauză următorul dosar, în 
vederea obținerii legitimației: 

i. Procesul verbal în care să fie consemnat votul Adunării Generale a 
bisericii unde fratele în cauză va slujii, din care să reiese faptul că a întrunit voturile cerute de 

Statutul Bisericii lui Dumnezeu Apostolice, Cultul Creștin Penticostal din România, art. 36. 
O să vă punem anexat o formă de Proces Verbal emis de Comitetul Executiv, cu denumirea 

de document „Anexa 1”. 
ii. Recomandarea pastorului. 

iii. Autobiografia personală. 
iv. Examenul scris. Acest aspect al cerințelor va fi elaborat de comisia de 

examinare, care va avea întotdeauna în componență un membru al Biroului Permanent, un 
membru al Comitetului Executiv al Comunității. Formularul de examinare va fi întotdeauna 

eliberat sub autoritatea fratelui Președinte de Comunitate, de data aceasta în persoana fratelui 
Pastor Grigore Creța. Locația examinării, întru-cât vorbim de distanțe geografice relativ mari 

și costuri ridicate, pentru moment va fi stabilită funcție de conjunctură. 
v. 2 fotografii tip pașaport. 

vi. Copie buletin sau ID card. 
vii. Un angajament de slujitor. O să vă punem anexat o formă de 

angajament emis de Comitetul Executiv, cu denumirea de document „Anexa 2”. 
viii. Taxa pentru legitimație va fi de 30 euro/legitimație.  

c. Pentru eliberarea de noi autorizații de biserică, este nevoie ca să se 
întocmească de către pastorul responsabil sau slujitorul în cauză următorul dosar: 

i. Lista de membrii înscrisă într-un tabel care să scoată în evidență 
numele și prenumele celor înscriși, data botezului în apă și număr de contact. 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

                                                                   28 Manorfield Road, Clonee,, Dublin 15, Ireland, cpcomunitate_nv@yahoo.com,   

                                                                   Președinte, 0033626995686, Secretar 00353860824864, Vicepreședinte 00353864051381 

 
 

3 
 

ii. Procesul verbal de înființare de biserică. O să vă punem anexat o formă 
de document emis de Comitetul Executiv, cu denumirea de document „Anexa 6”. 

iii. Pastorul sau slujitorul care va fi responsabil, împreună cu date de 
contact aferente. 

iv. Procesul verbal din care să reiese dorința aderării la BDA CCPR 
(Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Cultul Creștin Penticostal din România, forma 

prescurtată) a majorității membrilor bisericii prin vot liber exprimat.
 
„Anexa 3” 

v. Protocolul de colaborare semnat. 

vi. Angajamentul se solidaritate cu BDA CCPR. „Anexa 4” 
vii. Bisericile care au deja autorizație de funcționare o vor păstra pe cea 

existentă. 
d. S-a stabilit ca fratele Pastor Cornel Ardelean să îndeplinească funcția de 

casier. 
i. Fiecare biserică din comunitate până la finele anului 2018 este 

solicitată să facă o colectă pentru susținerea financiară a comunității.  
ii. Începând cu anul 2019 plata contribuției către BDA CCPR a bisericilor 

afiliate la Cult din zona de influență a Comunității Europa de NV fa fi direcționată către CTE 
NV (Comunitatea Teritorială Europa de NV, prescurtare). Astfel plata cotizației se va efectua 

prin casierul Comunității. 
iii. Conducerea CTE NV va convenii împreună cu conducerea BDA 

CCPR forma de contribuție financiară viitoare. 
e. E-mailul comunității: cpcomunitate_nv@yahoo.com 

 

Dumnezeu să binecuvânteze slujirea fiecăruia dintre Dumneavoastră! 

 

Președinte                                      Secretar                                             Vicepreședinte 

         Grigore Creța                              Petru Titi Aron                                       Valerian Jurjea 
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