
STATUTUL BISERICII BAPTISTE ROMÂNE  
DIN SAN FRANCISCO BAY AREA  CALIFORNIA 

I. STATUTUL 

Art. 1 Statutul Bisericii San Francisco Bay-Area, CA este întemeiat pe învăţăturile Sfintelor Scripturi şi 
urmăreşte definirea profilului creştin al bisericii prin aplicarea acestora, considerându-le sacre şi suficiente 
pentru viaţa de toate zilele credincioşi adevărului care afirmă: ”Scriptura, plus nimic, minus nimic.”   

Denumirea bisericii este: BISERICA BAPTISTĂ ROMÂNĂ SAN FRANCISCO BAY AREA. 

II. BISERICA 

Art. 2. Biserica San Francisco Bay-Area  CA este o instituţie autonomă liberă faţă de stat şi este organizată 
potrivit prezentului statut având la bază Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România şi 
ţinând cont de Statutul Bisericilor din Asociaţia Baptistă Română. Ea are ca singură autoritate în materie de 
credinţă şi practică religioasă învăţăturile Sfintelor Scripturi.  

Ea este constituită prin hotărârea adunării generale a membrilor fondatori. 
Art. 3. Biserica San Francisco Bay-Area  CA este independentă faţă de bisericile si organizaţiile baptiste, şi 

păstrează legături frăţeşti şi de colaborare cu asociaţii sau comunităţi baptiste. 
Ea socoteşte celelalte biserici baptiste surori acordându-le cinstea cuvenită şi socotindu-le deplin 

responsabile pentru coordonatele de activitate şi mărturie creştină alese de ele ca fiind corespunzătoare 
specificului lor.  

Biserica San Francisco Bay-Area  CA , la data aprobării prezentului statut este afiliată la North American 
Baptist Convention şi la Asociaţia Română Baptistă din USA şi Canada.  

Art. 4. Biserica  este condusă de un comitet ales de adunarea generală, obiect al postului şi rugăciunilor 
întregii biserici, care socoteşte pe Hristos ca Domn iar pe cei aleşi ca nişte ispravnici ai harului felurit al lui 
Dumnezeu. 

Art.5. Biserica desfăşoară activităţi menite să asigure: închinarea publică faţă de Dumnezeu; creşterea 
spirituala şi educaţia credincioşilor; misiunea şi răspândirea Evangheliei; promovarea acţiunilor de caritate; 
păstrarea nealterata a învăţăturilor Sfintelor Scripturi; administrarea botezului şi a Cinei Domnului, precum 
şi oficierea actelor de cult. 

Biserica ţine cu stricteţe la păstrarea standardului moral prevăzut de Sfânta Scriptură inclusiv ţinuta, 
comportarea, vorbirea, vestimentaţia şi relaţiile în biserică fapt care impune fiecărui membru încadrarea în 
normele prevăzute în Mărturisirea de credinţă. 

Prin reprezentanţii săi,  biserica, supraveghează, şi la nevoie poate avertiza şi aduce în faţa comitetului 
abaterile orcărui dintre membri care, după caz, va trebui să fie disciplinat. 

Biserica poate înfiinţa, organiza şi întreţine singură sau în colaborare cu alte biserici: grădiniţe, şcoli de 
toate gradele, tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală, tipografii, 
mijloace de informare în masa, cimitire confesionale, lăcaşe de cult etc. 

Biserica poate acorda ajutor financiar si material persoanelor aflate în nevoi.  

Art.6. Biserica San Francisco Bay-Area, CA este proprietara exclusiva a tuturor bunurilor mobile şi 
imobile, valorilor materiale şi băneşti aflate în patrimoniul său şi dobândite sau obţinute prin orice moduri 
sau mijloace licite.  

Art.7. Biserica Biserica San Francisco Bay-Area, CA încetează a fiinţa din proprie iniţiativă, prin hotărârea 
adunării generale luata cu 9/10 din numărul total al membrilor. 

În caz de desfiinţare soarta patrimoniul Bisericii San Francisco Bay-Area, CA va fi hotărâtă la acea dată. 

III. MEMBRII  



Art. 8. Este membru al Bisericii San Francisco Bay-Area,  CA persoana, fie bărbat fie femeie, indiferent de 
naţionalitate sau rasă, care a primit botezul Nou Testamental, a acceptat Mărturisirea de credinţă a Cultului 
Creştin Baptistă precum şi prevederile prezentului statut şi este înscris în registrele bisericii cu respectarea 
prevederilor statutare. 

Art. 9. Intrarea ca membru şi apartenenţa în biserică se face prin cerere personală în scris şi însoţită de 
adeverinţă de membrialitate din biserica de unde vine solicitantul.  

Art. 10. Nici un membru al bisericii San Francisco Bay-Area,  CA nu poate fi în acelaşi timp membru într-o 
altă biserică, excepţie făcând doar cei plecaţi din localitate pentru mai multă vreme. Aceştia vor anunţa 
conducerea bisericii despre plecarea lor şi la solicitare, vor obţine scrisoarea de recomandare pentru 
înscrierea lor în biserica  din localitatea unde se stabilesc temporar. 

Art.11. Fiecare membru al Bisericii San Francisco Bay-Area,  CA are datoria să contribuie financiar şi/sau 
material la susţinerea activităţii bisericii. 

Art.12. Calitatea de membru al bisericii se pierde prin retragere sau excludere. Retragerea se face cu 
încunoştiinţarea transmisa în scris bisericii. 

Se consideră retras din biserică acel membru ce nu frecventează serviciile divine ale bisericii ca urmare a 
lipsei de interes mai mult de 1 an.  

Art.13. Biserica poate exclude membrii care se fac vinovaţi de: 
- cădere în păcat; 
- abateri de la Mărturisirea de Credinţă a Cultului. 
Cei retraşi sau excluşi vor putea fi reprimiţi în biserică, cei din urmă numai după ce vor dovedi sincera 

îndreptare. Reprimirea va fi confirmată în scris.  

Foştii membri, excluşi sau retraşi, nu au nici un drept asupra bunurilor sau valorilor aduse sub orice 
forma în patrimoniul bisericii. 

IV. CONDUCEREA 

Art.14. Forurile de conducere ale bisericii San Francisco Bay Area,  CA sunt: 

Adunarea generală şi  
Comitetul de conducere. 
Controlul financiar al bisericii este realizat de cenzorii aleşi de adunarea generală.  

Adunarea generala. 

Art.15. Adunarea generală a bisericii San Francisco Bay-Area, CA este forul suprem de conducere al 
bisericii şi se ţine odată pe an sau ori de câte ori este nevoie. Adunarea generala se convoacă de pastor sau 
delegatul său în baza hotărârii comitetului ori la cererea scrisă şi motivată a cel puţin o treime din 
numărul total al membrilor bisericii. În situaţia în care pastorul refuză, convocarea se va face de persoana 
desemnată de comitet. Convocarea se face cu cel puţin 14 zile înainte şi va cuprinde data, ora, locul şi scopul. 

 De asemenea se menţionează că, dacă la termenul indicat nu se vor întruni cel puţin jumătate plus 
unu din numărul membrilor, adunarea generală se va ţine peste o săptămână, în acelaşi loc şi la aceeaşi 
ora, fără nici o altă convocare, când se vor putea lua hotărâri valabile cu orice număr de membri prezenţi. 
Hotărârile se iau cu cel puţin jumătate plus unu din numărul celor prezenţi. În caz de paritate, decide votul 
persoanei care prezidează. 

Art.16. Adunarea generala hotărăşte asupra tuturor problemelor majore ale bisericii, putând delega o parte 
din atribuţiile sale comitetului de conducere. Adunarea generala este prezidată de pastor sau de un delegat al 
acestuia, asistat de secretarul bisericii. Procesul verbal va fi semnat de persoane care au prezidat adunarea 
generala. La adunările generale ale bisericii pot participa cu vot consultativ delegaţi ai Asociaţiei bisericilor la 
care Biserica San Francisco Bay-Area, CA este afiliată. 

Art.17. Adunarea generală a bisericii San Francisco Bay-Area, CA alege dintre membri săi comitetul de 
conducere şi cenzori pe o perioadă de 2 ani. Ea stabileşte structura comitetului de conducere în acord cu 
nevoile bisericii. Structura comitetului va cuprinde cel puţin următoarele funcţii: pastor sau prezbiter ales, 
secretar şi casier. 

Numărul membrilor comitetului va fi stabilit în următoarele limite: 



- pentru 21-100 membri vor alege 3-7 membri în comitet; 
- pentru 101-300 membri vor alege 5-11 
- pentru 301-700 membri vor alege 7-15    
Adunarea generala a bisericii desemnează prin vot delegaţi pentru Congresul Asociaţiei Baptiste Române 

din USA şi Canada, delegaţii desemnaţi fiind în proporţie de un delegat la 50 de membri.  
Art.18. Biserica este reprezentată oficial prin semnătura pastorului sau prezbiterului ales, împreună cu 

aceea a secretarului sau a unui membru delegat de comitet în acest scop. 
Reprezentarea bisericii în justiţie se face de către pastor sau prezbiterul ales, cu aprobarea comitetului de 

conducere. 
Art.19. Secretarul ţine corespondenţa bisericii, întocmeşte procesele verbale ale adunării generale şi ale 

şedinţelor de comitet, urmăreşte evidenţa corectă făcută în registrele de membri şi aparţinători ai bisericii şi 
răspunde de corespondenţa bisericii şi de actele încredinţate lui. 

Art.20. Casierul păstrează şi manipulează banii şi alte valori. El efectuează plăţile numai pe baza hotărârii 
adunării generale sau a comitetului de conducere. 

Art.21. Cenzorii sunt în număr de 1-3 şi au atribuţia de a controla gestiunea comitetului de conducere. 
Cenzorii au obligaţia să întocmească şi să prezinte anual adunării generale raportul de control financiar în 
vederea descărcării de gestiune. 

Membri în comitet, cenzorii şi delegaţii pot fi revocaţi de adunarea generala înainte de expirarea 
mandatului, daca s-au făcut vinovaţi de cădere în păcat, abateri de la Mărturisirea de Credinţă a Cultului 
Creştin Baptist sau daca nu şi-au îndeplinit sarcinile încredinţate. În locul unui membru sau delegat revocat, 
dimisionat sau decedat, comitetul va coopta un membru al bisericii, urmând ca prima adunare generala să 
ratifice cooptarea sau să aleagă altă persoană. 

Art.23. Adunarea generală a bisericii San Francisco Bay-Area, CA are următoarele atribuţii în exclusivitate: 
a) alegerea şi revocarea slujitorilor duhovniceşti ordinaţi; 
b) aprobarea bugetului şi descărcarea de gestiune; 
c) angajarea de împrumuturi şi achiziţionarea, construirea, demolarea sau înstrăinarea bunurilor imobile 

aparţinând bisericii; 
d) desfiinţarea bisericii. 
Comitetul bisericii poate delega unele atribuţii comisiilor constituite ad-hoc în vederea îndeplinirii unor 

obiective ale bisericii. 

Comitetul de conducere. 

Art.23. Comitetul de conducere asigură cârmuirea spirituală a bisericii, coordonarea activităţii 
administrative şi de gestionare a patrimoniului bisericii.  Comitetul de conducere pregăteşte problemele ce 
trebuie supuse adunării generale, asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale şi rezolvă 
toate problemele ce i-au fost date în competenţă de către aceasta. 

Art.24. Comitetul de conducere se convoacă de pastor sau prezbiterul ales, după caz, ori de delegatul 
acestuia. În cazul în care pastorul sau prezbiterul ales refuză, convocarea se face din iniţiativa jumătate plus 
unu din numărul membrilor comitetului. Pentru a lua hotărâri valabile trebuie să participe la întâlnire cel 
puţin 2/3 din numărul membrilor comitetului. Hotărârile se iau cu cel puţin jumătate plus unu din 
membri celor prezenţi. În caz de paritate, decide votul persoanei care prezidează. 

Slujitorii bisericii. 

Art.25. Slujitorii duhovniceşti ai bisericii pot fi: pastori, prezbiteri, misionari, evanghelişti, învăţători.  
Pastorul va fi ales de preferinţă dintre credincioşii care posedă pregătire teologică sau altă pregătire 

şcolara cât mai aleasă. Acesta are îndatorirea de a asigura : viziunea bisericii, hrănirea spirituală a bisericii, 
păstorirea membrilor, pregătirea şi echiparea celorlalţi slujitori, cârmuirea activităţii spirituale precum şi 
îndeplinirea actelor de cult. Biserica poate alege după necesitaţi unul sau mai mulţi pastori.  

Pastorul şi prezbiterul ales pot fi supuşi votului adunării generale la propunerea comitetului de conducere. 
Misionarii sunt slujitorii bisericii trimişi în ţară şi în străinătate pentru a înfiinţa noi biserici prin 

răspândirea Evangheliei sau pentru a ajuta spiritual bisericile filiale şi grupurile de credincioşi sau pentru a 
ajuta spiritual bisericile filiale şi grupurile de credincioşi baptişti. Ei sunt trimişi de biserică pe o perioadă 



determinată de timp şi vor prezenta bisericii periodic rapoarte de activitate. Misionarii îndeplinesc în câmpul 
de misiune îndatoririle păstorilor, iar cei ordinaţi îndeplinesc şi actele de cult. 

Evangheliştii sunt slujitorii bisericii care se ocupă cu răspândirea Evangheliei prin evanghelizări publice 
sau prin mărturisirea de la om la om. 

Învăţătorii în sensul acestui articol, sunt slujitorii bisericii care coordonează activitatea de educaţie 
biblică în biserică şi se ocupă de pregătirea celorlalţi învăţători ai bisericii: pentru copii, tineret, femei, 
bărbaţi, familii, etc. 

Prezbiterii, în sensul acestui articol, sunt slujitorii bisericii care participă la păstorirea şi cârmuirea 
spirituală a bisericii. 

Alegerea pastorilor se face de către adunarea generală la propunerea comitetului de conducere al bisericii 
prin votul a 3/4 din numărul celor prezenţi la adunarea generală.  

Alegerea misionarilor, evangheliştilor, învăţătorilor şi prezbiterilor se face de către adunarea generală la 
propunerea comitetului de conducere al bisericii prin votul a 3/4 din numărul membrilor prezenţi la 
adunarea generală. Încredinţarea uneia din slujbele amintite se face numai persoanelor care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute în Mărturisirea de Credinţa a Cultului. 

Pentru a putea administra actele de cult, slujitorii duhovniceşti vor fi ordinaţi. Ordinarea slujitorilor 
duhovniceşti se decide la adunarea generala a bisericii cu votul de 3/4 din numărul celor prezenţi. 

Art.26. Slujitorii administrativ-bisericeşti sunt diaconii. Aceştia asigură aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor comitetului în problemele administrativ-gospodăreşti încredinţate, promovează si organizează 
acţiunile de milă creştină, binefacere şi ospitalitate. Diaconii sunt aleşi pe o perioadă de 2 ani de adunarea 
generală cu jumătate plus unu de voturi şi trebuie să aibă calităţile stabilite în Mărturia de Credinţă a 
Cultului. 

Art.27. Slujitorii duhovniceşti pot fi angajaţi pe durată determinată sau nedeterminată după nevoi. De 
asemenea biserica are dreptul să angajeze personal administrativ, tehnico-economic şi de specialitate. 

Art. 28. Membrii Bisericii San Francisco Bay-Area, CA sunt obligaţi să respecte conducerea Bisericii, for de 
conducere ales prin rugăciune şi post, socotindu-l ca pe o unealtă folosită de Dumnezeu pentru întreţinerea, 
dezvoltarea şi desăvârşirea mădularelor bisericii. 

Art. 29. Biserica San Francisco Bay-Area  CA se consideră matură pentru a-şi rezolva singură problemele 
interne în cadrul prevederilor prezentului statut urmând ca numai în cazuri speciale să apeleze la ajutorul de 
consiliere al Asociaţiei Baptiste Române din USA şi Canada sau la North American Baptist Convention.  

Încercarea unor membri ai bisericii de a apela la ajutor extern fără autorizarea conducerii bisericii se 
socoteşte indisciplină şi se sancţionează ca atare, aceasta putând merge până la excluderea din biserică. 

     Prezentul Statut este aprobat de Adunarea Generală a bisericii San Francisco Bay Area, Ca în data de 11 
iunie 2006 .  


