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Nr. 02/21.02.2023  

În atenția membrilor  
Acțiunii Catolice „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iași  

Apel la candidaturi  

pentru Consiliul Diecezan  

al Asociaţiei Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” Iaşi  

 

Dragi membri, 

Ne adresăm vouă pentru a vă încuraja să susțineți misiunea, drumul și creșterea asociației noastre 

prin asumarea unei responsabilități în cadrul Consiliului Diecezan al Acțiunii Catolice „Sfântul 

Iosif” din Dieceza de Iași. Actualul Consiliu Diecezan își va încheia mandatul, iar Adunarea 

Generală, ce se va întruni în ziua de 11 martie a.c., la Roman, Parohia ,,Sfânta Tereza a 

Pruncului Isus” va alege noul organism de conducere pentru următorul mandat de trei ani. 

Ne dorim ca asociația noastră să crească, să fie tot mai fidelă identității sale, iar membrii să se 

implice cu responsabilitate și pasiune pentru a fi cu adevărat în slujba Bisericii și pentru binele lumii, 

trăind și mărturisind credința în orice timp și în orice loc. Ne dorim ca, așa cum spunea atât de 

frumos sfântul Ioan Paul al II-lea, Acțiunea Catolică să fie mai vie, mai puternică, mai frumoasă! 

Tocmai de aceea, vă îndemnăm și vă încurajăm să vă întrebați: Ce înseamnă Acțiunea Catolică 

pentru mine? Ce a adus în viața mea? Cum m-a ajutat să cresc? Ce pot face eu mai mult pentru 

Acțiunea Catolică? Cum mă pot implica mai semnificativ? Sperăm ca, răspunzând la aceste 

întrebări, să se nască în sufletul vostru dorința de a dărui mai mult, de a sluji mai mult și de a 

crește mai mult, candidând pentru una dintre responsabilitățile din cadrul Consiliului Diecezan. 

Implicarea în organismul diecezan de coordonare a Acțiunii Catolice cere, înainte de toate, 

conștiința unui răspuns plin de credință la chemarea lui Dumnezeu, cel care dorește să țintim 

mereu mai sus, căutând sfințirea noastră. Totodată, cere exercitarea responsabilității, spirit de 

slujire, atitudine de umilință, dorința de a investi talanții primiți de la Dumnezeu. 

Este o misiune nobilă pe care Dumnezeu o susține cu harul său, oferind celui care și-o asumă 

convingerea sfântului apostol Paul: „Toate le pot în cel care mă întăreşte” (Scrisoarea sfântului 

apostol Paul către Filipeni 4,13). 
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Vă oferim în continuare informațiile referitoare la pozițiile de responsabilitate deschise, precum 

și la procesul de candidaturi și de alegeri. 

Adunarea Generală a Acțiunii Catolice „Sfântul Iosif” alege membrii Consiliului de conducere 

cu mandat pe o perioadă de trei ani. 

Comitetul Director al Acţiunii Catolice Iaşi este format din preşedinte şi trei vicepreşedinţi (câte 

unul pentru fiecare sector). Împreună cu coordonatorii zonali (zonele Iaşi, Roman şi Bacău) 

formează Consiliul Diecezan. Cele trei sectoare vor avea câte un responsabil în fiecare zonă, 

aceştia împreună cu coordonatorii zonali şi preşedinţii parohiali vor forma Consiliul zonal. Toate 

aceste responsabilități sunt ilustrate de organigrama asociației: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă prezentăm responsabilitățile din cadrul Consiliului Diecezan, pentru care vă îndemnăm să 

candidați. 

 

Pozițiile de responsabilitate 

 

1. Preşedinte diecezan 

Preşedintele Acțiunii Catolice „Sfântul Iosif” este ales prin vot, de către Adunarea Generală 

diecezană. El are următoarele atribuţii: 

- convoacă şi conduce lucrările Adunării Generale şi ale Consiliului Diecezan; 

- coordonează şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, persoane fizice sau juridice, precum şi 
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în faţa instanţelor judecătoreşti, în mod direct sau indirect prin delegat; 

- semnează în numele Asociaţiei toate documentele, inclusiv cele legate de patrimoniu; 

- propune secretarul şi cere consensul Adunării Generale; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

 

Profilul ideal al candidatului: Membru al Acţiunii Catolice care are minimum 20 de ani, 

implicat în asociaţie cu o participare activă, dispus să aloce un timp săptămânal (în medie de 

aproximativ 10 ore) pentru conducerea şi dezvoltarea Asociaţiei, cu abilităţi de a coordona, 

dezvolta şi conduce activităţile Asociaţiei. Este de preferat să fi îndeplinit responsabilităţi la 

nivel zonal sau diecezan în anii precedenţi. 

 

2. Vicepreşedinte diecezan 

Vicepreşedinţii sunt aleşi prin vot de către responsabilii parohiali sectoriali pentru o perioadă de 

trei ani şi au următoarele atribuţii: 

- promovează şi coordonează activitatea sectorului copii, tineri, adulţi la nivel diecezan; 

- convoacă echipa de lucru sectorială pentru programare şi evaluare; 

- participă la întâlnirile Consiliului Diecezan. 

 

Profilul ideal al candidatului: Membru al Acţiunii Catolice care are minimum 18 ani, implicat 

în asociaţie cu o participare activă și constantă în unul dintre sectoare, dispus să aloce un timp 

săptămânal (în medie de aproximativ 5 ore) pentru conducerea şi dezvoltarea Asociaţiei, cu 

abilităţi necesare pentru activităţile specifice sectorului. 

 

3. Administrator 

Administratorul este ales de Adunarea Generală diecezană şi are următoarele atribuţii: 

- verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 

- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii îi revin potrivit legii, prezentului Statut şi Regulamentului de 

Ordine Internă. 

 

Profilul ideal al candidatului: Membru al Acţiunii Catolice care are minimum 18 ani, implicat 

în asociaţie cu o participare activă și constantă în unul din sectoare, dispus să aloce un timp 

săptămânal (în medie de aproximativ 5 ore) pentru conducerea şi dezvoltarea Asociaţiei, cu 

abilităţi necesare activităților de administrație. 

 

4. Coordonator zonal 

Coordonatorul zonal este ales prin vot de Adunarea Generală pentru o perioadă de trei ani şi are 

următoare atribuţii: 

- convoacă Consiliile zonale şi coordonează activitatea zonală; 

- menţine legătura cu preşedinţii parohiali; 

- participă la Consiliile Diecezane, reprezentând zona în cadrul Consiliului Diecezan. 

 

Profilul ideal al candidatului: Membru al Acţiunii Catolice care are minimum 18 ani, implicat 

în asociaţie cu o participare activă și constantă în unul din sectoare, bun cunoscător al zonei pe 
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care o reprezintă, dispus să aloce un timp săptămânal (în medie de aproximativ 5 ore) pentru 

conducerea şi dezvoltarea Asociaţiei, cu abilităţi necesare pentru relaționarea cu președinții 

parohiali. 

 

5. Responsabil zonal – sectorial 

Responsabilul zonal - sectorial este ales prin vot de către responsabilii parohiali sectoriali 

pentru o perioadă de trei ani şi are următoarele atribuţii: 

- promovează şi coordonează activitatea sectorului de care este responsabil (copii, tineri, adulţi) 

la nivel zonal; 

- participă la întâlnirile de echipă ale sectorului pe care îl reprezintă; 

- stabileşte împreună cu responsabilii parohiali tematica întâlnirilor zonale; 

- menţine legătura cu coordonatorul zonal. 

 

Profilul ideal al candidatului: Membru al Acţiunii Catolice care are minimum 18 ani, implicat 

în asociaţie cu o participare activă și constantă în unul din sectoare, dispus să aloce un timp 

săptămânal (în medie de aproximativ 5 ore) pentru conducerea şi dezvoltarea Asociaţiei, cu 

abilităţi necesare pentru activităţile asociaţiei specifice sectorului. 

 

6. Secretarul 

Secretarul are o poziție diferită, deoarece nu este ales de către Adunarea Generală, ci propus de 

președintele diecezan și aprobat de Adunarea Generală. În virtutea faptului că Adunarea 

Generală este chemată să își exprime poziția față de propunerea președintelui diecezan, facem 

cunoscute atribuțiile secretarului: 

- răspunde de întocmirea şi valabilitatea proceselor verbale; 

- veghează la legalitatea şedinţelor tuturor organelor decizionale ale Asociaţiei; 

- ţine evidenţa datelor de contact ale membrilor şi a tuturor documentelor primite sau transmise 

de Asociaţie; 

- îndeplineşte oricare dintre atribuţiile conferite de Adunarea Generală sau Comitetul Director. 

Profilul ideal al candidatului: Membru al Acţiunii Catolice implicat în asociaţie cu o 

participare activă, dispus să aloce un timp săptămânal (în medie de aproximativ 10 ore) pentru 

activitatea specifică secretariatului, având abilităţi necesare pentru aceasta. 

 

Procedura de depunere a candidaturii 

 

Toți cei care doresc să își depună candidatura sunt rugați să trimită la adresa de e-mail 

actiuneacatolica@gmail.com următoarele documente:  

- CV în format european Europass care să cuprindă activitatea școlară și/sau universitară, 

activitatea profesională (în cazul celor angajați), implicarea în alte asociații și experiența în 

cadrul Acțiunii Catolice „Sfântul Iosif”; 

- Scrisoare de intenție în care să fie specificate poziția de responsabilitate pentru care se 

depune candidatura, motivațiile care stau la baza alegerii de a candida și calitățile care îi 

recomandă pentru poziția respectivă; 

- Recomandarea părintelui paroh (Dacă aceasta a fost încredințată în plic închis, se va trimite la 

adresa: Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif”, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 26, 700064 - Iaşi (IS). 
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Toate documentele vor fi trimise până la data de 5 martie 2023, ora 21.00.  

Candidaturile vor fi analizate de către o comisie de validare formată din doi laici şi un asistent 

spiritual. 

 

În ziua de 6 martie 2023 lista candidaturilor care întrunesc condiţiile cerute va fi trimisă 

preşedintelui parohial şi asistentului spiritual parohial. Candidaturile vor fi dezbătute în cadrul 

Consiliului Director parohial, care la Adunarea Generală diecezană din 11 martie 2023 ce se va 

desfășura la Roman, Parohia ,,Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, va vota persoanele 

considerate potrivite pentru mandatul următor. 

 

*** 

 

În discursul adresat participanţilor la Congresul Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice 

(27 aprilie 2017), Papa Francisc îndemna: „Evitaţi să cădeţi în tentaţia perfecţionistă a veşnicei 

pregătiri pentru misiune şi a veşnicelor analize, care atunci când se încheie deja nu mai sunt la 

modă sau sunt depăşite. Exemplul este Isus cu apostolii: îi trimitea cu ceea ce aveau. Apoi îi 

aduna şi îi ajuta să discearnă cu privire la ceea ce au trăit”. În acest sens, sperăm ca mulți dintre 

voi să decidă să candideze pentru responsabilitățile din cadrul Consiliului Diecezan al Acțiunii 

Catolice „Sfântul Iosif” și, astfel, să își manifeste prețuirea față de iubita noastră asociație! 

 

Vă îndemnăm pe fiecare dintre voi să însoțiți cu rugăciunea această etapă importantă a 

asociației noastre. Sfânta Fecioară Maria, Regina Acțiunii Catolice și Sfântul Iosif, patronul 

Acțiunii Catolice din Dieceza de Iași, să ne mijlocească harurile necesare pentru a fi mereu 

fideli lui Dumnezeu! 

 

 

Cu toată prețuirea, 

Consiliul Diecezan 

al Acțiunii Catolice „Sfântul Iosif” 

 


