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DISPOZITIE NR. 526/16.04.2020 
 

către toate consistoriile districtuale, asocierile de parohii, parohii, precum și 
servicii, instituții și organizații ale BECAR 

privind prorogarea măsurilor de urgență pentru evitarea răspândirii COVID-19 
(coronavirus) 

 
Cu încredere în ajutorul și sprijinul lui Dumnezeu și cu răspunderea pentru 
enoriașii și colaboratorii, ce ne sunt încredințați, acceptăm  situația prelungită de 
criză ca o provocare și menținem măsurile luate până la terminarea stării de 
urgență, după cum urmează: 
 
1.) În perioada 16.04.2020 – 14.05.2020 sediile bisericești (birouri) rămân închise. 
 
2.)  În birouri, locuri de întâlnire și în biserici (case de cult) se aplică dispozițiile în 
vigoare privind curățenia și protecția. 
 
3.)  Angajații vor presta în continuare - acolo und este posibil - munca la domiciliu. 
Totodată se vor compensa orele suplimentare și se va căuta compensarea prin 
recuperare, de la caz la caz. În așezămintele social-diaconice se vor respecta cu 
strictețe regulile de carantină. 
 
4.) Conform dispozițiilor OUG nr. 32/30.03.2020 există posibilitatea legală de a 
solicita acordarea sprijinului prin șomajul tehnic.  
 
5.)  Se suspendă în continuare activitățile și utilizările culturale și turistice în casele 
de cult și alte spații bisericești. 
 
6.)  Propăvăduirea și asistența duhovnicească se realizează de oficiile parohiale cu 
ajutorul mediilor ( mass-media), cum sunt: lifestream, video, podcast,email, poștă 
și telefon. Recomandăm în special pagina de web a Consistoriului Superior 
www.evang.ro, care prezintă cuvinte duhovnicești, informații și știri privind 
actuala situație de criză, precum și paginile de web ale unităților bisericești. Alte 

http://www.evang.ro/


servicii pastorale se stabilesc cu oficiile parohiale și sunt reglementate prin 
dispozițiile legale corespunzătoare. 
7.) Atât pentru problemele duhovnicești cât și pentru cele administrative se 
transmit sau se afișează persoanele și datele de contact ( tel., mail etc.) 
 
8.) Alte măsuri de siguranță și reguli de comportament vor fi transmise ulterior. 
 
9.) Pentru asistență și explicații vă stau la dispoziție biroul episcopal și oficiul 
central al Consistoriului Superior. 
 
10.) Oficiul central al Consistoriului Superior are inițiativa înființării, ca model, a 
unui ,,fond de urgență” pentru angajații oficiului central și al instituțiilor direct 
subordonate. Printre altele, ne gândim la o contribuție benevolă a angajațiilor de 
10 % din venitul net, pe durata stării de urgență, ca semn al solidarității și utilizării 
concrete pentru colegele și colegii care, în activitatea social-diaconică ( Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Fișer), lucrează și trăiesc în condiții deosebite de izolare 
atât la locul de muncă cât și la domiciliu. 
 
11.) Membrii Casei de Pensii pot apela, la nevoie, la Casa de Pensii și Ajutoare. 
 
Cu încredere în ajutorul și îndrumarea Domnului, în această perioadă grea, vă 
salutăm cu cuvintele din Epistola apostolului Pavel către Romani:  
„De altă parte, ştim Dumnezeu toate le  lucrează împreună spre binele celor ce 
iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după voia Lui.” 
 
Vă dorim multă sănătate! 
 

                   Episcop                                                         Secretar General 

                                                             

           Reinhart Guib                                                    Friedrich Gunesch 


