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PROTOCOL DE ASOCIERE (COOPERARE) 

Nr.____din data de _____________ 

 

Incheiat între Cultul Adunările lui Dumnezeu din România cu sediul în str. Răsăritului nr. 59, 

sector 6, București, reprezentate de Dr. Ioan Ceuță în calitate de Președinte, și  

 

Adunarea (Biserica, Asociația Religioasă......) ____________________________________, 

str. ___________________ Nr. ___, loc. ______________________, jud. ________________, 

reprezentată de ____________________________, în calitate de ______________________. 

 

I. VIZIUNEA 

❖ Evanghelizarea oamenilor. 

❖ Închinarea față de Dumnezeu în duh și în adevăr. 

❖ Zidirea duhovnicească prin ucenicizare. 

❖ Implicarea în comunitate. 

 

II. VALORI DE BAZĂ 

 

❖ Proclamarea cu pasiune în România și în străinătate prin cuvânt, fapte și declararea 

Domnului Isus ca Mântuitor, Botezător cu Duhul Sfânt, Vindecător, Regele care vine. 

❖ Rugăciune intensă pentru favoarea și ajutorul lui Dumnezeu ca să-L slujim pe El cu 

inimi curate și scopuri nobile. 

❖ Plantarea de noi biserici și revitalizarea celor existente. 

❖ Pregătirea de resurse necesare lucrătorilor și bisericilor. 

❖ Investiția strategică în generațiile viitoare. 

 

III. MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ 

 

❖ Noi credem că Biblia este singurul Cuvânt scris inspirat de Dumnezeu, infailibil și 

autoritar. 

❖ Noi credem că există un singur Dumnezeu, existent din eternitate, în trei persoane: 

Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. 

❖ Noi credem în Dumnezeirea Domnului nostru Isus Cristos, în nașterea Sa din fecioară, 

în viața Sa fără păcat, în minunile Sale, în moartea Sa ispășitoare în locul nostru în 

învierea Sa în trup, în înălțarea Sa la dreapta Tatălui, în reîntoarcerea Sa pe pământ 

cu putere și slavă pentru a domni o mie de ani. 
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❖ Noi credem că singurul mijloc de a fi curățit de păcat este prin pocăință și credință în 

sângele scump al lui Cristos. 

❖ Noi credem în botezul în apă prin imersiune. 

❖ Noi credem că botezul cu Duhul Sânt, după Fapte 2:4 este dat credincioșilor care-l 

cer.  

❖ Noi credem în puterea sfințitoare a Duhului Sfânt care locuiește în credincios, și-l face 

în stare să trăiască o viață sântă. 

❖ Noi credem că nașterea din nou prin Duhul Sânt este absolut esențială pentru 

mântuirea personală. 

❖ Noi credem în lucrarea răscumpărătoare a lui Isus Cristos de pe cruce care ne aduce 

vindecarea corpului uman ca răspuns la rugăciunea cu credință. 

❖ Noi credem în speranța binecuvântată - răpirea Bisericii la venirea lui Cristos. 

❖ Noi credem în învierea, atât a celor mântuiți cât și a celor pierduți, a unora pentru 

viață veșnică iar a celorlalți pentru condamnare veșnică. 

❖ Cultul Adunările lui Dumnezeu din România este deschis să accepte orice adevăr 

inspirat de Duhul Sfint în lumina Sfintelor Scripturi.  

 

IV. MISIUNEA 

 Cultul Adunările lui Dumnezeu din România este o entitate religioasă de lucrători creștini 

și/biserici sau asociații religioase, ce oferă sprjin spiritual, relațional, juridic care slujește 

lucrătorilor și/bisericilor sau asociațiilor religioase, și care: 

❖ Servește drept umbrelă celor care sunt implicați în lucrarea creștină. 

❖ Reprezintă o singură voce unită. 

❖ Respectă autonomia bisericii locale. 

❖ Recunoaște ordinarea anterioară a lucrătorilor și să ordineze noi lucrători. 

❖ Promovează părtășia, zidirea relațiilor și unitatea printre toți lucrătorii.                                     

Dezvoltarea relațiilor între slujitori se va face în cadrul zonelor teritoriale dar și în 

întâlnirile anuale naționale. Cunoașterea viziunilor și a modului de lucrare din diferite 

biserici va asigura cadrul schimbului de idei.   

❖ încurajează parteneriatele strategice între pastori și biserici astfel încât bisericile mai 

mici să fie susținute de cele dezvoltate, iar cele dezvoltate să poate contribui la 

creșterea altor lucrări din alte zone.  

❖ Oferă sprijin în lucrare, atât spiritual cât și financiar.                                                                              

Sprijinul spiritual va fi oferit prin sfătuire și consolidare în situații speciale, la 

solicitarea pastorilor sau a bisericilor.  

❖ încurajeaza și susține  autoritatea spirituală locală în soluționarea situațiilor.   

❖ Pentru mobilizarea și dezvoltarea slujitorilor se vor organiza conferințe naționale în 

care închinarea, predicarea și relaționarea vor fi o prioritate.  

❖ Prin platformele online dar și fizic vor fi faciliate cursuri și seminarii menite să 

echipeze slujitorii. (Cursuri de echipare în evanghelizare, ucenicie, consiliere, etc)  
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❖ Încurajează pe fiecare lucrător în continuarea lucrării și a creșterii bisericii. 

❖ Caută părtășie și cooperare cu mișcări care au aceeași orientare.  

 

V. STATUTUL PĂRȚILOR ASOCIATE 

❖ Cultul Adunările lui Dumnezeu din România recunoaște suveranitatea și autonomia 

unei biserici sau lucrări bine stabilite. 

❖ Metoda de lucru a Cultului Adunările lui Dumnezeu din România este de a respecta și 

de a proteja autonomia bisericii asociate sau a lucrării. 

❖ Cultul Adunările lui Dumnezeu din România recunoaște că biserica asociată sau 

lucrarea va fi singurul proprietar al patrimoniului bisericii sau lucrării și de asemenea 

va fi responsabilă pentru plătirea tuturor datoriilor sale. 

❖ Pedeapsa pentru conduita nebiblică va fi dată de către conducerea bisericii asociate 

sau a lucrării respective. Liderii bisericii asociate pot apela în cazuri speciale la ajutorul 

conducerii centrale. 

❖ Cultul Adunările lui Dumnezeu din România recunoaște că biserica sau lucrarea 

asociată poate trimite și susține proprii săi lucrători. 

❖ Entitățile semnatare ale acestui protocol se vor înscrie în Cultul ADR și li se va putea 

oferi autorizații de funcționare, legitimație pentru slujitorii ordinați, educație într-o 

formă de învățământ. 

VI. APLICAREA PROTOCOLULUI PENTRU FUNCȚIONAREA ASOCIERII 

❖ Biroul Permanent aprobă la recomandarea Consiliului Zonal asocierea bisericilor 

aparținând unor asociații religioase sau altor entități religioase constituite cu 

respectarea de către acestea a Mărturisirii de Credință. 

❖ Bisericile asociate își păstrează dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor 

mobile și imobile ale acestora neavând obligația ca acestea să fie „trecute pe ADR” și 

având libertate de funcționare si organizare internă proprie. 

❖ Cultul ADR garantează tuturor entităților religioase libertatea de organizare proprie 

precum și faptul că nu va exista nici o ingerință în modul de organizare și de 

administrare al acestora. 

❖ Odată aprobat statutul de asociere, acesta conferă Bisericilor Asociate o colaborare 

cu Cultul ADR prin care acestea să poată fi reprezentate la nivelul autorităților în 

domenii de interes comun cum ar fi libertatea religioasă, legislația cu privire la 

activitatea religioasă, domeniul impunerii fiscale prin scutirea de taxele și impozitele 

prevăzute de lege pentru proprietățile bisericilor, neavând obligația ca acestea să fie 

„trecute pe ADR”, a subvențiilor sau sprijinului de orice fel al statului pentru culte, 

alte entități și părțile lor componente.  

❖ Bisericile Asociate nu sunt coordonate la nivelul activității si slujitorilor de către 

organele Cultului ADR, dar se supun învățăturii si normelor Mărturisirii de Credință.  
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❖ Bisericilor Asociate care doresc să fie interesate de activitățile Cultului ADR li se 

recomandă să planifice contribuții regulate pentru sprijinirea acestora.   

❖ Bisericile Asociate și lucrătorii lor se pot bucura de părtășia cu toți membrii si bisericile  

Cultului ADR, dar nu pot avea  dreptul de a participa la niciun proces electiv a vreunei 

structuri de conducere a Cultului ADR. 

❖ Această asociere în vederea cooperării poate fi stabilită între Cultul ADR și  fiecare 

entitate religioasă prin încheierea protocolului. 

 

VII.  INCETAREA PROTOCOLULUI (ASOCIERII) 

  

Prezentul protocol poate înceta în următoarele situații prin:                             

(1)  Acordul părților exprimat prin transmiterea unei notificări / adresă cu 30 de zile 

înainte  de data de la care se solicită încetarea prezentului protocol 

(2)   Denuntare unilaterala in cazul prejudiciilor de imagine aduse entităților semnatare. 

 

 

 

Drept pentru care se încheie acest protocol de asociere (cooperare) astăzi 

__________________ în 2 exemplare câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

CULTUL ADUNĂRILE LUI DUMNEZEU                   BISERICA, ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ 

                    DIN ROMÂNIA 

Președinte,                                                                                 Pastor, Președinte.... 

Dr. Ioan Ceuță                                                                             __________________ 


