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Fișa Postului 
 

Numele: Costea Raul 
Poziția: Pastor Coordonator 
 

1. Relații (Cine este implicat?) 
Responsabil față de: Comitetul Bisericii Speranța (în calitate de coordonator 
DM), AG a Bisericii Speranța (pastor) 

 Responsabil de: Coordonarea Bisericii Speranța Drăgănești-Olt, Coordonare 
DM  

Lucrează îndeaproape cu: Comitetul, Departamentul de misiune, Echipa RED 
 Informează pe: Biserica, Comitetul, DM, RED 
 
2. Responsabilitățile (3-5 domenii cheie de responsabilitate) 

a. Coordonarea bisericii Speranța (local-zonal-international) 
▪ Păstorește și echipează echipa de conducere 

▪ Conduce ședințele de comitet care vizează direcția bisericii 
Speranta sau liderii și adunările generale 

▪ Conduce ședințele de adunările generale 

▪ Se asigură de implementarea filosofiei de lucru 

▪ Comunică viziunea bisericii Speranța (1 la 3 luni) 
▪ Implementează deciziile luate în și de către AG și comitetul bisericii 
▪ Asistă și monitorizează eficiența administrării bisericii  
▪ Veghează la implementarea fisei de post a fiecărui misionar și 

lucrător a bisericii cu nota de toleranta dată de Duhul Sfant fiecărui 
caz 

▪ Reprezintă în fata autorităților biserica Speranta  
 

b. Coordonează departamentul de misiune 
▪ Recrutarea unor noi slujitori dep. (zonal-international) 
▪ Coordoneaza misiunea internațională (balcani) 
▪ Asistă misionarii cu resurse: spirituale, materiale și umane  
▪ Asistă administrarea proiectelor misionare în cadrul DM 

▪ Coordonează programul E2E 

▪ Oferă sprijin (rugăciune, resurse materiale și umane) partenerilor 
din Balcani ai bisericii Speranța  

▪ RESO, Mircea Dumitru, colaborare? 
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               c. Plantarea Bisericii în CRAIOVA  

▪ Administrarea servicilor publice 

▪ Coordonarea echipei locale Craiova 

▪ Coordonarea echipei zonale 

▪ Strangere de fonduri pentru nevoile lucrării din Craiova 

▪ Administrarea echipelor pe termen scurt 
▪ Recrutarea noilor misionari locali 
▪ Coordonarea planului de evanghelizare 

                D. Dezvoltă o rețea pentru parteneri personali, DM, și proiecte                                                
  

3. Așteptări – Rezultate (De unde știu că mi-am îndeplinit responsabilitățile?) 
a. Ofer asistentă fiecarui membru in comitet, spirituală sau administrativă și 

mă asigur că fiecare membru al comitetului își îndeplinește sarcinile potrivit 
To-do list.  

b. 1-3 ani sa fie ridicat cel puțin un lucrător indigen și recrutat cel puțin un 
lucrător din tara sau strainatate. 

c. Cel puțin un nou partener anual pentru Craiova, departament 
d. Conducerea ședințelor de comitet planificate lunar sau a celor ad hoc 

precum și conducerea AG anuale sau a celor ad hoc. După caz dacă sunt 
absent sa imputernicesc pe unul din păstori să conducă aceste ședințe 

e. Vizite misionare anuale in zona Balcanilor (membri bisericii Speranta și a 
partenerilor bisericii) 

f. Rugăciune, finanțare și încurajare lunară pentru Giura și zona Balcanilor.  
g. Lucrează constant la comunicarea și îmbunătățirea filosofiei de lucru 
h. Asigură finanțarea proiectelor misionare și a clădirilor necesare plantării de 

biserica în Craiova (casa de misiune și clădiri de întâlniri pentru activități 
misionare) însemnând 3500 USD/lunar 

i. Planificare eficientă și o bună organizare a echipelor pe termen scurt (de 
verificat feedback-ul echipelor și a misionarilor locali) 

j. Implementez planul de evanghelizare locală Craiova (club Engleza, 
lucrarea tinerilor, grupe de evanghelizare, lucrarea cu copiii, evenimente 
evanghelistice, proiectele misionarilor, etc.) 

k. Viziune colectivă și lucru în echipa RED 
 

4. Așteptări – Context (salariu, dare de seamă, resurse, locație, orele, etc.) 
a.  Să mi se faciliteze posibilitatea de strângere de fonduri prin biserica locală 
b.  Dare de socoteală financiară față de agenția misionară și păstorii bisericii  
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c.  Negocierea fișei postului cu comitetul bisericii conform statutului 
d.  Numirea statutului de pastor coordonator de către AG 
e.  Raport de lucrare față de AG, agenția misionară și comitet 

Descrierea persoanei (PPG) 

1. Personalitate 
▪ Right Path 4: Conducător - coordonator de rețea 

▪ Belbin/APEST: Apostol, Conducator, Evanghelist 
 

2. Pasiuni 
▪ Înființarea de biserici 
▪ Evanghelizarea necredinciosilor  
▪ Echiparea misionarilor 
▪ Recrutarea misionarilor 

 
3. Înzestrări (conform ultimului test de daruri pentru echipă) 

▪ Apostolie (misionar) 
▪ Darul conducerii 
▪ Darul evanghelizare 

 
4. Devotament timp: 

▪ Plătit: sponsorizat 
▪ Voluntar:  
▪ Un minim de 48 ore saptamanal  

 
5. Devotament financiar: 

▪  Da - 20% 
 

DESCRIERE:  

Temperament: Ex: Sangvin (Influent), Coleric (Dominant) / Flegmatic (Stabil), 

Melancolic (Constiincios)   

Daruri spirituale: Apostol, Conducerii, Evanghelizare  

Durata angajamentului: Toată viața :-) 


