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Prefata 
 
 

 
    Cu mare bucurie, prezentăm acest Ghid Administrativ pentru functionarea  
Bisericii Romane Ortodoxe Sfantul Ioan Valahul, cu convingerea că va fi de 
un real folos in buna organizare si desfasurare a activitatilor comunitatii noastre.  
   Nu pot exista biserici puternice, sănătoase, atunci când membrii nu îşi cunosc 
responsabilităţile, drepturile, caracteristicile şi doctrinele specifice. Prezentul  
ghid vine în întâmpinarea acestei nevoi. 
  Stilul simplu de scriere este accesibil, iar formatul ghidului este potrivit pentru o 
buna intelegere si punere in practica.  
   De asemenea, dorim sa precizam faptul ca acesta nu este un regulament. 
Pentru activitatile sau situatiile care nu vor fi regasite in acest ghid, recomandam 
consultarea “Statutului si Regulamentului dupa care sunt organizate si 
functioneaza parohiile Episcopiei Ortodoxe Române din America”  
   Prezentul ghid nu este elaborat in ideea de a depasi sau interfera cu alte legi 
sau regulamente, ci doar de a completa si a specifica la modul cel mai concret cu 
putinta care sunt obiectivele, modul de organizare si sarcinile consiliului parohial 
si ale membrilor bisericii.  
      In limba greaca, cuvântului ekklesia este tradus prin biserică. Este de 
observat si cuvântul grec ochlon; înţelesul lui este chiar opusul cuvantului 
ekklesia. Ochlon desemnează o mulţime dezordonată, pe când ekklesia 
înseamnă o adunare ordonată. Acesta este motivul crearii ghidului administrativ 
– introducerea unui sistem organizat de desfasurare a activitatilor in biserica si 
comunitatea noastra.  
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     ARTICOLUL I 
Baza legala 

 

Numele organizatiei  este “ Biserica Romana Ortodoxa Sfantul Ioan Valahul,”  in 
engleza “ Saint John of Wallachia Inc.” si functioneaza ca societate nonprofit incepand 
din octombrie 2011.   

a) Organizational, se supune respectarii legilor statului New Jersey si ale Statelor 
Unite ale Americii. 

b) Spiritual, biserica se afla sub jurisdictia si autoritatea canonica a Episcopiei 
Ortodoxe Romane din America (Vatra).  

 

 

     ARTICOLUL II 
 Scopuri 

 

1. Crearea unui climat favorabil, a unor conditii prielnice si a unei baze materiale 
pentru buna desfasurare a activitatilor religioase a bisericii Sfantul Ioan Valahul.  
 

2. Asigurarea, pastrarea, raspandirea si intarirea credintei crestine ortodoxe si a 
traditiilor in cadrul comunitatii romanesti din nordul statului New Jersey si din 
imprejurimi. 

 
3. Sustinerea si crearea pentru comunitatea romaneasaca din zona a unor activitati 

culturale, educative si traditionale romanesti, in directa relationare cu activitatile 
religioase ale bisericii.  
 

 
 

ARTICOLUL III 
Sursele de sustinere si intretinere 

 
1. Donatiile reprezinta principala sursa. Ele pot proveni din surse interne (membrii 

bisericii) sau surse externe (persoane, societati comerciale, asociatii nonprofit, 
fundatii etc). Pot sa fie donatii financiare, materiale sau in servicii.   
 

2. Activitati desfasurate in folosul comunitatii si pentru sprijinul bisericii :  
a) servicii religioase  - botezuri, nunti, parastase, sfintiri etc.   
b) activitati cu character laic – spectacole, serbari, hramuri, petreceri etc. 
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3. Munca voluntara : 
a) Voluntariat constant – desfasurat pe parcursul a cel putin un an calendaristic 

dar nu mai mult de patru ani  - in principal este dus de catre persoanle care 
ocupa functii in comitetul parohial al Bisericii Sfantul Ioan Valahul;  

b) Voluntariat ocazional – desfasurat cu ocazia diferitelor evenimente sustinute 
si organizate de catre comunitate.  
 

 
 

ARTICOLUL IV 

Comunitatea Bisericii 

Comunitatea formata in jurul Misiunii Sfantul Ioan Valahul Alpine, NJ este reprezentata 
de catre persoane care in mod voluntar participa la slujbele religioase si/sau activitatile 
desfasurate de catre comunitate: 

1. Simpatizanti - Persoane care participa ocazional la diferite activitati si fac donatii 
in sume mai mici de $150.00 /an, 

2. Membri Sustinatori – Persoane care participa ocazional si/sau regulat la 
activitatile bisericii si fac donatii care acopera plata membriei pentru un an 
calendaristic ($150.00/pers sau $300.00 / familie), 

3. Membri Activi - Persoane care participa ocazional si/sau regulat la activitatile 
desfasurate de catre Biserica si comunitate  si fac donatii lunare constante pe timp 
de cel putin un an de zile: 

• $10 - $49 / luna:         Membri Activi 
• $50 - $99 / luna:         Membri Activi - Silver 
• $100 - $199 / luna:     Membri Activi - Gold 
• $200 - $399 / luna:     Membri Activi -  Platinum 
• $400 / luna si peste:   Membri Activi - Diamond 

4. Membri Fondatori - Persoana sau familia care donează pentru o noua biserica, 
indiferent de sumă, va primi titlul de Membru Fondator. Deoarece obiectivul 
nostru principal la aceasta data este construirea unei biserici sau cumpararea unei 
cladiri in acest sens, toate donatiile primite se vor contabiliza in mod cumulativ in 
contul de Membru Fondator pentru fiecare donator in parte. La inaugurarea 
aşezământului, pe baza sumei totale donate până la momentul respectiv, donatorii 
vor fi încadraţi într-una din următoarele categorii: 

• $1 la $2,999:  Membri Fondatori 
• $3,000 la $4,999:   Membri Fondatori - Silver 
• $5,000 la $9,999:   Membri Fondatori - Gold 
• $10,000 la $19,999:  Membri Fondatori - Platinum 
• $20,000 la $49,999:  Membri Fondatori - Diamond 
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• $50,000 şi peste:  Ctitori 

Aceste donaţii pot fi deduse la taxe, Biserica fiind o organizaţie non-profit. La sfarsitul 
anului Biserica va emite chitante fiscale tuturor donatorilor. 

Incurajam pe toata lumea sa devina un Membru Activ, chiar daca nu au posibilitatea de a 
participa in mod constant la Sfintele Slujbe sau nu beneficiaza de timpul necesar pentru a 
se implica in Activitatile Bisericii. Va invitam sa vorbiti rudelor, cunostintelor, vecinilor 
si colegilor dumneavoastra despre posibilitatea de a deveni Membru Activ al Bisericii 
noastre. 

Beneficiile Membrilor Activi: 

• Devine automat Membru Sustinator al Bisericii in momentul in care suma 
acumulata atinge valoarea Membriei (individual / familie, dupa caz), 

• Pomenire in cadrul Slujbei (Pomelnic), 
• Numele este inscris in Buletinul Parohial si pe site-ul Web. Sigur ca respectam 

dorinta celor care doresc sa ramana anonimi. In acest caz, putem inscrie, spre 
exemplu: "(Familie) Anonim(a), Apline, NJ", 

• Inscriere pe un Panou de Recunostinta, 
• Card de Recunostinta / Insigna - la finele unui an calendaristic vom oferi un Card 

de Recunostinta / Insigna intr-un cadru official (Ex. Spectacolul de Craciun). 
Cardul / Insigna vor fi personalizate functie de nivelul de donator, 

• Suma donata se cumuleaza de-a lungul timpului de la prima donatie nominala in 
contul de  Membru Fondator, 

• Donatia este scutita de taxe, iar o chitanta fiscala se emite la sfarsitul anului in 
curs, 

• Alte beneficii - discount la Activitatile si Evenimentele Bisericii etc. 
• Se poate solicita oricand situatia financiara a Bisericii si se pot obtine explicatii 

detaliate in ceea ce priveste utilizarea fondurilor financiare. 

Motivatia de-a deveni Membru Activ al Bisericii noastre: 

• Concretizeaza dorinta noastra de-a ajuta si a infaptui ceva semnificativ pentru cei 
din jurul nostru, 

• Este o  contributie la o Cauza Spirituala si Sociala Comuna, 
• Constituie un puternic Element de Apartenenta si Identitate Culturala si 

Religioasa aici, departe de tara noastra, 
• Ne va aduce satisfactia faptului ca lasam ceva important in urma noastra, 
• Reprezinta intelegerea noastra fundamentala ca trebuie sa ajutam si astfel putem 

spera sa fim ajutati la randul nostru. Si cu totii avem nevoie de ajutor in aceasta 
lume,  

• Constituie de asemenea modalitatea noastra de a ne revansa pentru ajutorul primit, 



	  Biserica	  Romana	  Ortodoxa	  Sfantul	  Ioan	  Valahul	  
Misiune	  a	  Episcopiei	  Romane	  Ortodoxe	  din	  America	  
5	  Old	  Dock	  Road,	  Alpine,	  NJ	  07620	  /	  P.O.	  Box	  15,	  Alpine,	  NJ	  07620 
 

6	   APROBAT	  IN	  SEDINTA	  CONSILIULUI	  PAROHIAL	  DIN	  DATA	  DE	  11	  MAI	  2014	  
 

• Exprima dorinta noastra ca Biserica Sf. Ioan Valahul Alpine, NJ sa se roage 
pentru noi, in mod nominal, chiar si atunci cand nu avem ocazia de-a veni la 
Slujba, 

• Donatiile sunt o forma legala de reducere a venitului impozabil atat la nivel 
individual cat si la nivel de companie comerciala. Multe companii beneficiaza de 
avantaje fiscale suplimentare (direct proportionale cu suma donata) atunci cand 
ajuta biserici, 

• Intelegem ca aceste donatii nu reprezinta fonduri care vor fi folosite in scopuri 
empirice si neclare de catre persoane neautorizate in acest scop. Biserica noastra 
are un Consiliu Parohial competent, care impreuna cu Preacucernicul Parinte 
aloca o importanta deosebita la investirea si utilizarea donatiilor. De asemenea, 
Consiliul Parohial mentine o evidenta financiara foarte clara si la zi, 

• Reprezinta dorinta noastra de-a Sustine si a Dezvolta o Misiune Crestineasca:  
o Misiunea Sf. Ioan Valahul, Alpine, NJ are o Scoala Duminicala cu un 

Program Educativ extrem de elaborat, unde copiii invata in mod amplu 
despre Religie si Biserica si isi dezvolta de asemenea abilitatile creative pe 
teme religioase, 

o Misiunea Sf. Ioan Valahul, Alpine, NJ se implica in mod direct in ajutarea 
celor noi veniti, celor care isi cauta un loc de munca, celor bolnavi, celor 
care isi cauta locuinta, celor singuri, celor din inchisori, intr-un cuvant a 
tuturor celor care ne solicita sprijinul in acest sens, 

o Misiunea Sf. Ioan Valahul, Alpine, NJ se implica activ din punct de 
vedere social organizand in mod periodic Evenimente Culturale 
Romanesti cu participarea cel mai adesea a unor bine-cunoscuti artisti si 
reunind de fiecare data sute de persoane din New Jersey, New York si 
chiar din alte locatii mai indepartate. 

 
 
 

ARTICOLUL V 
Administratia  

 
Singura autoritate administrative a bisericii este Consiliul Parohial.  

 

1. Comitete 

Consiliul Parohial va stabili comitete care vor ajuta la buna desfasurare a 

activitatilor Parohiei dupa cum urmeaza:  

 

1.1.Comitetul Pentru Activitati Religioase 

Misiune: Asigurarea bunei desfasurari a tuturor activitatilor cu character religios; 

asigurarea suportului logistic si religios pentru preot pe timpul desfasurarii 
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ceremoniilor; asigurarea pregatirii salii unde urmeaza sa se desfasoare ceremonia 

si instalarea drapelului (cand este cazul); curatenia si rearanjarea salii dupa 

terminarea ceremoniilor religioase; suprevegherea locurilor  special amenajate 

pentru arderea lumanarilor. 

 

1.2.	  Comitetul Doamnelor 

Misiune: Asigurarea bunei desfasurari a tuturor activitatilor din sala sociala; 

Pregatirea salii pentru primirea oaspetilor si curatarea acesteia dupa terminarea 

activitatii; planificarea si pregatirea donatiilor pentru sustinerea activitatilor de 

dupa serviciul religios – mese, intruniri, sarbatori etc. 

 

 

1.3.Comitetul pentru Noi Membri 

Misiune:  Atragerea de noi membrii si ajutorarea romanilor care s-au mutat 

recent in Statele Unite, in zona comunitatii noastre. Identificarea persoanelor, 

planificarea  si distributia diferitelor forme de ajutor. 

 

1.4.Comitetul pentru activitati culturale si distractive 

Misiune: Organizare de activitiati culturale, distractive si de strangere de fonduri 

(spectacole, baluri, activitati sportive etc.) 

 

1.5.Comitetul pentru achizitonarea unei biserici 

Misiune: Investigarea posibilitatiilor de achizitionare a unei noi biserici (buget, 

analiza pietei etc). 

 

1.6.Comitetul pentru sustinerea copiilor si tinerilor  

Misiune: Sustinerea Scolii Duminicale si organizarea de activitati pentru copii si 

tineri. Creerea unui cadru adecvat si asigurarea bunei desfasurari a activitatilor 

educative si de pregatire. 
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1.7.Comitetul pentru Finante 

Misiune: Colectarea si evidenta donatiilor banesti si/sau materiale facute pentru 

Biserica Sf. Ioan Valahul; informarea periodica a consiliului parohial asupra 

balantei incasari – cheltuieli; distributia si elaborarea bugetelor pentru nevoile 

comitetelor in concordanta cu deciziile consiliului parochial; plata diferitelor 

cheltuieli in termen optim, pentru evitarea penalitatilor.  

  

1.8.Comitetul pentru Operatii 

Misiune: 	  Crearea cadrului legislativ si logistic pentru buna functionare a 

consililui parochial; creare si mentinere Website; elaborarea de instructiuni, 

formulare etc. 

 

1.9.Membrii Comitetelor:  

1.9.1. Presedinte (membru al Consiliului Parohial pe durata in care acesta detine 

un post in consiliu)  

1.9.2. Membrii (Membrii Consiliului si ai Parohiei, in functie de nevoile 

comitetului). 

1.9.3. Numarul total de membri sa nu fie mai mic de trei sau mai mare de zece.  

1.9.4. Membrii nu pot face parte concomitent din mai mult de doua comitete. 

 

2. Indatoririle Comitetelor 

 

2.1.Sa isi desfasoare activitatea in acord cu misiunea comitetului din care acestia fac 

parte. 

2.2.La fiecare inceput de an calendaristic sa ofere consiliului un plan de activitate. 

Activitatile propuse vor trebui sa includa printre altele: ce beneficiu aduc 

comunitatii, buget si alte resurse necesare pentru realizarea activitatilor etc. 

2.3.Presedintele comitetului sau membrul delegat sa ofere un raport in timpul fiecarei 
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sedinte a consiliului asupra activitatilor. 

 

 

3. Activitati 

 

3.1.Saptamanale 

3.1.1. Mesele organizate cu ocazia praznicelor bisericii care se platesc din 

fondurile bisericii. 

 

3.1.2. Anuale 

3.1.2.1. Balul Unirii 

3.1.2.2. Spectacol Martisor 

3.1.2.3. Sarbatoarea Hramului 

3.1.2.4. Spectacol Ziua Nationala 

3.1.2.5. Spectacol Craciun 

3.1.2.6. Anul Nou 

 

4. Sedinte 

 

4.1.Consiliul Parohial – se va intalni o data pe luna 

4.2.Comitete – se vor intalni saptamanal sau oridecate ori este nevoie (nu mai putin 

de o data pe luna) 

4.3.Limba  - limba folosita va fi romana. Daca nu toti membrii consiliului vorbesc sau 

inteleg limba romana, limba engleza va fi folosita. 

4.4.Agenda si Minute 

4.4.1. Fiecare sedinta a Consiliului Parohial se va desfasura conform unei 

agende. Daca membrii consiliului doresc sa adauge subiecte pe ordinea de 

zi, acestia sunt incurajati sa  le trimita secretarului cu cel putin o saptamana 

inaintea sedintei; secretarul va face cunosacuta agenda cu cel putin putin 

doua zile inaintea sedintei. 
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4.4.2. Minutele vor fi distribuite dupa fiecare sedinta.  

4.4.3. Minutele, vor fi aprobate si semnate de consiliu in cursul sedintei 

urmatoare si sunt confidentiale. 

4.4.4. Limba folosita pentru agenda, minute si alte comunicari oficiale  va fi 

limba romana. Daca nu toti cei carora aceste comunicari li se adreseaza 

inteleg limba romana, va fi folosita limba engleza. 

4.4.5. Discutiile care au loc in Consiliul Parohial sunt confidentiale.  

 

4.5.6 Procedura de vot al actiunilor administrative: 

o Pentru ca o actiune sa fie supusa la vot, este necesar ca sedinta sa fie in 

cvorum (2/3 din membri sa fie prezenti). 

o O actiune propusa la vot va fi aprobata cu 50%+1 din voturile membrilor 

prezenti. 

o Pentru actiuni de importanta majora pentru biserica, tuturor membrilor 

consiliului li se va da oportunitatea de a vota (daca nu sunt prezenti la 

sedinta, aceasta se va face prin e-mail sau alte metode electronice). 

o  

5. Finante 

5.1. Aprobarea cheltuielilor 

5.1.1. Cheltuieli pana la $200/tranzactie nu au nevoie de aprobare in avans. 

5.1.2. Cheltuieli intre $200 si $1.000/tranzactie au nevoie de aprobarea 

comitetului pentru finate sau a consiliului 

5.1.3. Cheltuieli peste $1,000 au nevoie de aprobarea consiliului. 

 

6. Comunicatii 

 

6.1. Email 

6.1.1. Toate comunicarile oficiale ale bisericii se vor face de la adresa: 

biserica.sfioanvalahul@gmail.com 



Biserica	  Romana	  Ortodoxa	  Sfantul	  Ioan	  Valahul	  
Misiune	  a	  Episcopiei	  Romane	  Ortodoxe	  din	  America	  
5	  Old	  Dock	  Road,	  Alpine,	  NJ	  07620	  /	  P.O.	  Box	  15,	  Alpine,	  NJ	  07620 

 

6.1.2. Comunicarile vor fi aprobate de unul dintre urmatorii: 

o parinte 

o presedinte 

o vice-presedinte 

6.1.3. Comunicarile vor fi trimise de secretar sau de membrul consiliului 

responsabil pentru comunicare 

 

6.2. Posta 

6.2.1. Adresa bisericii care va fi folosita pentru toate comunicarile oficiale este: 

 

St John Of Wallachia 

P.O. Box 15  

Alpine, NJ 07620 

 

6.2.2. Casuta postala se afla la Oficiul Postal din Alpine. 

6.2.3. Posta va fi ridicata de doi membri ai consiliului prin rotatie, o data pe 

saptamana.  

6.2.4. Posta va fi livrata direct membrilor carora li se adreseaza  

6.2.5. Posta care nu se adreseaza unei anumite persoane, va fi deschisa de 

secretar si distribuita membrului consiliului (sau presedinte) in functie de 

subiectul scrisorii. 

6.3. Website si Facebook 

6.3.1. Adresa oficiala a bisericii este: www.StJohnofWalachia.org  

6.3.2. Adresa paginii Facebook este: https://www.facebook.com/pages/Biserica-

Sf-Ioan-Valahul-New-Jersey-Saint-John-of-Wallachia/228287387227921  

6.3.3. Continutul postat pe website sau pagina de Facebook va fi aprobat de unul 

dintre urmatorii: 

o parinte 

o presedinte 

o vice-presedinte 
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o membrul desemnat cu continutul pentru o anumita sectiune 

 

 

 

 

7. Ordine Interioara 

 

7.1.Comitetul pentru sustinerea copiilor si tinerilor Sf. Ioan Valahul este responsabil 

pentru a desemna doua persoane pentru sustinerea profesorului/profesoarei in 

timpul orelor de curs (aranjarea clasei inainte si dupa cursuri, supravegherea 

copiilor etc). 

7.2. Comitetul Doamnelor este responsabil pentru a desemna doua persoane pentru 

supravegherea copiilor in afara orelor de scoala. 

7.3. Persoanele desemnate cu supravegherea sunt responsabile pentru organizarea de 

activitati cu copiii. 

7.4. Atunci cand nu sunt persoane desemnate cu supravegherea copiilor, este 

responsabilitatea parintilor ca activitatea copiilor sa fie in acord cu ghidul de 

ordine interioara si normele bisericii noastre. 

 


