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29 martie 2014 
 
CĂTRE TOATE CONGREGAŢIILE 
 

Subiect: Modificări cu privire la finanţarea construirii la nivel mondial de săli ale Regatului şi 
de săli de congrese 

 
Dragi fraţi, 
 

La 1 septembrie 1983 a fost creat fondul pentru sălile Regatului în scopul finanţării construirii 
de săli ale Regatului, de care era tot mai multă nevoie. De mai bine de 30 de ani, această organizare a 
slujit la extinderea lucrării mondiale de construire de săli ale Regatului într-un ritm impresionant prin in- 
termediul comitetelor regionale de construcţii şi a programului pentru ţările cu resurse limitate. În timp ce 
Iehova continuă să ‘grăbească’ strângerea unei ‘naţiuni puternice’, este vital să avem suficiente locuri po- 
trivite pentru închinare (Is. 60:22). Pentru a ţine pasul cu cerinţa tot mai mare de săli ale Regatului, Corpul de 
Guvernare a făcut o modificare în ce priveşte modul în care va fi finanţată construirea de săli ale Rega-
tului şi de săli de congrese. 

 
Conform cu principiul din 2 Corinteni 8:12-14, tuturor congregaţiilor li se va cere să-şi pună în 

comun resursele pentru a susţine construirea de clădiri teocratice oriunde va fi nevoie. De acum înainte, 
congregaţiile nu vor mai folosi cutia inscripţionată „Construirea de săli ale Regatului“. În schimb, con-
gregaţiile vor avea ocazia să susţină construirea la nivel mondial de săli ale Regatului şi de săli de con-
grese printr-o rezoluţie pe baza căreia se face o donaţie lunară din fondurile congregaţiei. Dacă unii ves-
titori doresc să sprijine în mod direct aceste proiecte, donaţia lor va fi acceptată cu bucurie şi folosită cu 
înţelepciune de Filială. De acum înainte, toate proiectele aprobate vor fi finanţate de către Filială din 
fondurile donate de voi, dragi fraţi şi surori. 

 
E nevoie de săli ale Regatului mai mult ca niciodată. În prezent, la nivel mondial sunt necesare 

peste 13 000 de săli ale Regatului şi 35 de săli de congrese. De majoritatea e nevoie în locuri în care pre-
ţul terenului şi al materialelor de construcţii e ridicat. Sunt necesare fonduri imense pentru această lucra-
re. Totuşi, suntem siguri că Iehova se va îngriji de tot ce e necesar prin donaţiile voastre generoase. De 
câte ori nu am văzut ajutorul său! De exemplu, au trecut 24 de ani de când am început să oferim literatu-
ră biblică pe bază de donaţii, iar binecuvântarea lui Iehova este evidentă. Suntem siguri că datorită bine-
cuvântării lui Iehova şi a generozităţii familiei mondiale de fraţi acest nou mod de finanţare a construirii 
sălilor Regatului şi a sălilor de congrese va avea succes (1 Cron. 29:11-14; Ps. 127:1). 

 
Fie ca Iehova să continue să vă binecuvânteze eforturile şi loialitatea cu care îi slujiţi, contribu-

ind la promovarea intereselor Regatului. 
 

Fraţii voştri, 
 

Organizaţia Religioasă „Martorii lui Iehova‘‘ 
 
c: supraveghetorii itineranţi 
   

Caminante
WTS Ro New
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P.S. pentru corpul de bătrâni: 
 

La întrunirea de serviciu din săptămâna care începe la 28 aprilie 2014, congregaţia trebuie in-
formată că din 1 mai 2014 nu se va mai folosi cutia de donaţii etichetată „Construirea de săli ale Regatu-
lui“ şi că la următoarea întrunire de serviciu se vor da mai multe informaţii cu privire la acest aspect. 
Această scrisoaree trebuie citită congregaţiei în cadrul temei de necesităţi locale de la întrunirea de servi-
ciu din săptămâna care începe la 5 mai 2014. (Congregaţiile care au un congres în acea săptămână vor 
citi scrisoarea săptămâna următoare.) Acest postscriptum nu trebuie citit congregaţiei, iar scrisoarea 
nu trebuie afişată la avizier. După citirea scrisorii se va prezenta congregaţiei o rezoluţie sau se va fa-
ce un sondaj, după cum este descris în continuare. Scrisoarea din 7 decembrie 2009, adresată tuturor 
corpurilor de bătrâni, trebuie scoasă din arhiva permanentă a congregaţiei cu scrisorile de procedură şi 
distrusă. Manualul şi formularele pentru contabilitatea congregaţiei vor fi actualizate după 1 mai 2014. 
 

Rezoluţii pentru donaţii: Rugăm toate congregaţiile ca până la 31 mai 2014 să stabilească prin 
rezoluţie suma donaţiei pe care o pot face pentru a susţine construirea la nivel mondial de săli ale Rega-
tului şi de săli de congrese. 
 

 Ce sumă trebuie donată lunar prin această rezoluţie? 
Bătrânii din congregaţiile care au primit un ajutor financiar din partea Organizaţiei şi deja con-
tribuie lunar conform unei rezoluţii e preferabil să propună în rezoluţie ca donaţie o sumă cel 
puţin egală cu suma donată prin rezoluţie până acum, ţinând cont şi de sumele din cutia de do-
naţii pentru construirea de săli ale Regatului, care nu se vor mai primi. Bătrânii din congrega-
ţiile care nu au primit un ajutor financiar din partea organizaţiei – indiferent dacă au deja o re-
zoluţie prin care sprijină construirea de săli ale Regatului sau nu – trebuie să facă un sondaj 
confidenţial, cu ajutorul căruia se va stabili suma care va putea fi donată în baza noii rezoluţii. 
Aceasta se poate face înmânându-se fiecărui vestitor câte o bucată de hârtie pe care să scrie 
anonim suma pe care o poate dona lunar în cutia pentru cheltuielile congregaţiei, ca să susţină 
construirea la nivel mondial de săli ale Regatului şi de săli de congrese. Când se face sondajul 
este bine să fie reamintite cheltuielile lunare de funcţionare a sălii. 
Bătrânii trebuie să analizeze anual această rezoluţie în luna mai pentru a se asigura că suma 
donată reflectă într-adevăr ceea ce congregaţia poate dona lunar. De exemplu, poate că numă-
rul membrilor congregaţiei creşte sau scade semnificativ sau poate că situaţia economică se 
îmbunătăţeşte sau se deteriorează, ceea ce va avea un efect direct asupra sumei pe care o poate 
dona în mod obişnuit congregaţia. Dacă este necesar, bătrânii pot face un nou sondaj, după mode- 
lul descris anterior, pentru a stabili dacă rezoluţia referitoare la suma donată pentru construirea 
la nivel mondial de săli ale Regatului şi de săli de congrese trebuie sau nu modificată anul ur-
mător. 
Ori de câte ori o congregaţie este implicată într-un proiect de construire, ar fi bine ca vestitori-
lor să li se dea posibilitatea de a susţine proiectul crescând poate pentru un timp suma lunară 
stabilită prin rezoluţie. 

 Cum trebuie să se procedeze cu celelalte rezoluţii? 
Rezoluţiile anterioare pentru susţinerea construirii de săli ale Regatului precum şi cele aferente 
construirii unor săli de congrese vor fi anulate1. Orice alte rezoluţii, precum cele pentru lucrarea 
mondială şi Fondul congresului de district 2014 vor rămâne valabile. Când o sală a Regatului 
este folosită de mai multe congregaţii, rezoluţiile prin care se contribuie la fondul de adminis-
trare a sălii (folosit pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare, renovări minore şi reparaţii) 
pot fi şi ele schimbate în funcţie de posibilităţi. 

                                                            
 
1 Aici sunt incluse rezoluţiile pe care unele congregaţii le-au adoptat recent cu privire la constru- 

irea/renovarea sălilor de congrese din Negreşti-Oaş, Turda şi Dragomireşti. Acestea sunt anulate. 
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 Cum ar trebui trimise la Filială donaţiile făcute prin această rezoluţie? 
Fiecare congregaţie trebuie să stabilească printr-o rezoluţie cu cât poate contribui pentru con-
struirea la nivel mondial de săli ale Regatului şi de săli de congrese şi să trimită lunar suma 
stabilită la Filială, împreumă cu celelalte donaţii, printr-o singură plată. Pe formularul pentru 
remitere de donaţii, S-20, suma va avea următoarea explicaţie: „Rezoluţie pt. construirea 
de săli ale Regatului şi săli de congrese“. 

 Ce se poate face în cazul în care fondurile congregaţiei sunt insuficiente pentru a onora rezolu-
ţiile aprobate? 
Dacă într-o lună nu aveţi fonduri suficiente pentru a onora toate rezoluţiile aprobate, nu trebuie 
să cereţi congregaţiei alte fonduri. În funcţie de banii disponibili la sfârşit de lună, bătrânii tre-
buie să stabileaqscă ce sume vor fi trimise pentru rezoluţiile aprobate şi dacă diferenţa va putea 
fi acoperită în lunile următoare. De asemenea, ar fi potrivit ca bătrânii să reamintească congre-
gaţiei rezoluţiile lunare pe care le-a aprobat. În cazul în care congregaţa nu mai poate contribui 
lunar cu sumele stabilite, în anul următor, bătrânii pot înainte congregaţiei spre aprobate o altă 
rezoluţie pentru construirea de săli ale Regatului şi de săli de congrese la nivel mondial. 

 
Cutii de donaţii: După cum s-a menţionat mai sus, începând din 1 mai 2014 fiecare congregaţia 

trebuie să aibă doar două cutii de donaţii: una etichetată „Cheltuielile congregaţiei“, iar cealaltă, „Lucra-
rea mondială“2. 
  

 Ce se poate face cu cutiile etichetate „Construirea de săli ale Regatului“ sau cu cele în care se 
strâng donaţii pentru un proiect local de construire? 
Aceste cutii nu se vor mai folosi pentru a primi donaţii pentru construirea de săli ale Regatului 
şi de săli de congrese. Până la 1 mai 2014 acestea trebuie înlăturate sau reetichetate „Lucrarea 
mondială“. 

 Ce cheltuieli pot fi acoperite din fondurile primite la cutia „Cheltuielile congregaţiei“? 
Aceste fonduri trebuie folosite pentru a acoperi cheltuielile aprobate ale congregaţiei, inclusiv 
cheltuielile de funcţionare ale sălii Regatului, renovări minore şi reparaţii (prin comitetul de 
administrare, dacă e cazul), precum şi pentru a onora toate rezoluţiile lunare pe baza cărora se 
trimit donaţii Filialei. 

 Se face vreo modificare cu privire la cutia „Lucrarea mondială“? 
Nu. Fondurile strânse în cutia „Lucrarea mondială“ vor fi trimise în continuare la Filială în 
fiecare lună. Din aceste fonduri nu se va plăti nicio cheltuială a congregaţiei şi nu vor fi folosite 
pentru vreo rezoluţie lunară. 

 
Surplus de fonduri 

 

 Este necesar să se strângă o parte din fondurile congregaţiei pentru proiecte viitoare de constru-
ire sau de renovare majoră? 
Nu. Deşi e practic să aveţi suficiente fonduri la dispoziţia congregaţiei pentru a faceunele reno-
vări sau reparaţii minore, nu este nevoie să strângeţi bani pentru proiecte majore de renovare şi 
reconstruire deoarece acestea vor fi finanţate de către Filială în funcţie de necesităţi. 

 Ce se poate face cu fondurile excedentare ale congregaţiei deţinute în prezent sau care s-ar acu-
mula în viitor? 
Bătrânii congregaţiilor care au fonduri păstrate la Filială trebuie să analizeze aceste sume şi să 
hotărască dacă pot fi donate total sau parţial pentru lucrarea mondială sau pentru construirea de 

                                                            
 
2 Aceasta este o modificare faţă de denumirea actuală; cutiile care acum au denumirea „Lucra- 

rea de predicare“ trebuie reetichetate cu noua expresie: „Lucrarea mondială“. 
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săli ale Regatului şi de săli de congrese la nivel mondial, în special dacă aceste fonduri au fost 
păstrate pentru un proiect viitor de construire. Corpul de bătrâni trebuie să analizeze cu regula-
ritate suma disponibilă la fondul congregaţiei pentru a stabili dacă surplusul ar putea fi trimis 
la Filială ca donaţie. Vă recomandăm să prezentaţi congregaţiei câte o rezoluţie pentru a apro-
ba separat fiecare sumă care va fi donată. După ce rezoluţie este aprobată de congregaţie, dona-
ţia respectivă pentru lucrarea mondială sau pentru construirea de săli ale Regatului şi de săli de 
congrese poate fi adăugată donaţiilor trimise lunar prin rezoluţie la Filială. 

 
 




