Biserica Ortodoxa Romana “Sfantul Andrei”
Potomac, MD

Daca Ma iubeste cineva, va pazi cuvantul Meu, si Tatal Meu il va
iubi, si vom veni la el si vom face locas la el." (Ioan 14,20)
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CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE 2020
In conformitate cu Statutul si Regulamentele Episcopiei Ortodoxe Romane din America (Articolul
IX, Sectiunea 25), prin prezenta convocam Adunarea Generala a Bisericii „Sf. Ap. Andrei” in ziua
de Duminica 9 Februarie 2020, după Sfânta Liturghie. Adunarea va avea loc in incinta Bisericii
noastre situata la adresa 9111 River Rd., Potomac, MD 20854 si va avea următoarea agenda:

Agenda Adunarii Generale 2020
1. Rugaciunea de Invocare a Sfantului Duh
2. Alegerea prezidiului Adunarii Generale si a doua persoane de incredere pentru numararea voturilor
3. Apelul nominal al membrilor din 2019
4. Aprobarea Procesului Verbal de la ultima sedinta a Consiliului Parohial
5. Discutarea si aprobarea rapoartelor de activitate:
Raportul Preotului Paroh
Raportul Presedintelui
Raportul Comitetului Doamnelor
Raportul Comitetului Tinerilor
Raportul Controlorilor

Raportul Financiar
6. Demararea Proiectului de Constructie “Moldovita la Washington D.C.”:
Introducere & permits from Montgomery County
Contractori
Imprumut bancar & Fondul “Moldovita”
Buget de constructie
7. Discutarea si aprobarea Bugetului pe anul 2020
9. Votarea Consiliului Parohial 2020
10. Diverse
11. Depunerea Juramantului de catre Noul Consiliu
12. Rugaciunea de incheiere

RAPORTUL PREOTULUI PAROH 2019
Iubiti credinciosi,
•

crestinii reprezinta 32% din populatia globului, iar din acestia 12% ii reprezinta crestinii ortodocsi.

•

ruptura dintre Patriarhia de Constantinopol si Patriarhia Rusiei cauzata de autocefalia Bisericii
Ukrainei din anul 2018 s-a resimtit atat in relatiile dintre diferitele patriarhate dar si in relatiile clericilor ortodocsi din zona metropolitana Washington DC - prezenta clericilor de filiatie rusa a fost foarte
redusa.

•

pe planul episcopiei noastre de la Vatra Romaneaca a fost ales un nou episcop viocar in persoana
Parintelui Dan Hoarste care a primit numele de calugarie Andrei si care a primit titulatura de PreaSfintitul Episcop Vicar Andrei de Cleveland. Slujba hirotonirii intru arhiereu va avea loc sambata 31
ianuarie la Catedrala Ortodoxa "Sf Gheorghe" din Southfield MI. Intru Multi Ani!

•

"De n-ar zidi Domnul cetatea, in zadar s-ar osteni cei ce o zidesc, de n-ar pazi Domnul cetatea, in zadar
ar proveghea cei ce o pazesc". Proiectul bisericii noastre s-a nascut in anul 2004 si puterea duhovniceasca a Parintelui Calciu se resimte si astazi in gandurile si cuvintele multor credinciosi. Prin harul
lui Dumnezeu continuam, cu pasii concreti, drumul spre indeplinirea acestui proiect. La inceputul anului trecut ne propusesem ca pana la finele lui sa avem luate toate aprobarile necesare inceperii constructiei propriu-zise. In acest sens, pentru a fi pregatiti finaciar, am initiat campania "Piatra de temelie" si raspunsul dumneavoastra a fost deosebit de incurajator. Insa lucrurile au decurs doar partial dupa cum ne propusesem si pe parcursul anului ce a trecut am inteles ca inainte ca noi sa zidim biserica,
Biserica ne zideste pe noi! Adica, inainte ca noi sa creem un simbol al prezentei lui Dumnezeu in
lume, o biserica din piatra pentru Dumnezeu, va trebui ca aceasta biserica sa se nasca in inimile noastre, sa fie construita in duh si adevar. Mantuitorul Insusi ne-a dat o pilda despre acest adevar cand a

spus despre Templul din Ierusalim: "daramati templul acesta si in trei zile il voi zidi".Mantuitorul se
refera la tempul trupului sau, cel facut din carne si oase. Asadar, si noi suntem chemati ca in mod continuu sa cladim biserica lui Dumnezeu in inimile noastre si cred ca acest adevar se regaseste in spiritualitatea si cultura romanesca in mitul jertfei pentru creatie, in legenda mesterului Manole, ce isi sacrifica ceea ce i-a fost mai drag pentru a construe biserica lui Hristos. Mitul acesta ma trimite din nou la
cuvintele Sfintei Scripturi: "Cautati mai intai Imparfatia cerurilor si toate celelalte se vor adauga voua.
•

In concluzie, nadajduiesc ca in anul 2020 Dumnezeu ne va invrednici sa incepem construirea viitoarei
biserici; suntem foarte aproape de acest ideal.

Pr Cosmin Antonescu
Preot Paroh
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Saint Andrew Romanian Orthodox Church
Founded in 2009

Fr. Cosmin Antonescu 9111 River Rd., Potomac, MD 30854
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BOTEZURI
Lipenschi Sophia Maria
Cojocaru Ioana Emily
Apostol Petra Isabella
Trenea Oliver Nicholas
McGregor Beatrice Livia
Diacur Theodor
Baceanu Elena
Casmman Soren Gregory
Balan Victoria
Floroaie Stefan Silviu

Miclescu Alexandru
Sarbu Izabela
Gheorghiu Nicholas Adrian
Caldararu Elena S
Alexandru Catalin Ion
Romaniuc Alexandru Liam
Blanovschi Lucas
Glaus Violet Elena
Botnari Andrew
Carare Nicholas Stefan
Dominic
Toderean Andre
Miclescu Ionut
Gunici Maria Mandra

CUNUNII
Cody Tyler & Raluca Avram
INMORMANTARI
Dan Brasoveanu
*Pentru corectii sau adaugiri, va rugam sa ne contactati la preot@sfantulandrei.org

Raportul Presedintelui Consiliului Parohial pentru 2019
Binecuvantati Părinte!
Dragi Enoriasi,
În numele Consiliului Parohial 2019, va mulțumesc pentru participarea la Adunarea Generala de astazi și pentru sustinerea continua a Parohiei noastre “Sfantul Apostol Andrei” din Potomac, Maryland. Realizările deosebite din anul
2019 ne indreptatesc sa credem ca anul acesta 2020 va fi unul la fel de bun ca anul trecut, dar chiar și mai bun. Toate
acestea se datoreaza dumneavoastra, membrilor parohiei, care sub îndrumarea și păstorirea Părintelui Paroh Cosmin
Antonescu continuati sa sustineti eforturile noastre de a construi Biserica Moldovita în Washington DC, dorința
Părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa si a noastra, a tuturor. Să mulțumim bunului Dumnezeu pentru tot ce am
realizat împreună și să ne rugăm sa ne tina sănătoși și uniți în jurul proiectului de construire a bisericii mari. Printre
cele mai importante realizari din 2019, doresc sa mentionez urmatoarele:
• Vizita IPS Nathanael, la aniversarea de 10 ani, unde ne-a asigurat alocarea Fondului Moldovita ($800,000) bisericii noastre, Sfantul Apostol Andrei, și ne-a explicat termenii pentru alocarea fondurilor.
Ca-n fiecare an, continuam organizarea Sarbatorilor Sf Paști, Piesa de Craciun, Revelionul, Festivalurile
Tradiționale Românești, aici doresc sa mentionez faptul ca anul trecut Festivalurile au devenit mai attractive și
copiilor, deoarece am extins sectorul copiilor cu jocuri adaugatoare și un meniu special dedicat doar copiilor. Un alt
lucru ce sa implement la festival a fost închirierea cortului, care a adapostit sute de invitați de la soare și ploaie.
Donatiile dumneavoastra si efortul depus au adus bisericii noastre un venit de aproximativ $166,000 din care am
reușit să plătim mortgages și alte cheltuieli legate de construcție.
Îmbunătățiri la proprietate - aici de menționat 2 lucruri critice pentru securitate. Am reușit sa cumparam si sa montam portile de la intrare care se închide cu cheie peste noapte și interzice accesul persoanelor nedorite, al doilea lucru a fost o casuta postala cu cheie ca sa nu pierdem posta.
• Am observat o scădere a numărului de membrii existenti cu aproximativ 6%, de la 159 de membrii în 2018 la 149
de membri în 2019. În același timp o creștere a noilor membri în anul 2019 cu aproximativ 8%, de la 149 de membri
la 162.
• Donațiile pentru pledges în 2019 au fost de $92,325.00. Pledge-urile au fost mai mari cu aproximativ 18% fata de
donațiile din 2018. Totuși aceasta suma nu este suficientă ca să acoperim plata ratelor la teren, așa cum ne
propunesem la Adunarea Generala din 2019. Sperăm ca în 2020, impreuna cu dumneavoastra și cu ajutorul lui
Dumnezeu, sa putem acoperi rata la împrumut la MAFCU ($8,750/luna) din pledge-urile comunității. Considerand
cei 162 membrii ai bisericii suma ar putea fi acoperita cu o donație de aproximativ $53.70/luna din partea fiecărui
membru.
• Scoala duminicala și-au desfășurat activitățile în mod normal și mă bucur ca voluntarii împreună cu Doamna Preoteasa Camelia au implementat o programa foarte educativa și folositoare. Tot în acest department as dori să mulțumesc tuturor celor care v-ați voluntariat și ați participat la Tabăra de Vară a copiilor care în acest an se va desfășura
în perioada 16-22 august.
• În efortul de a strânge fonduri pentru biserica nouă, puteți sa va inscrieti la următoarele programe gratuite: eScript
(Safeway), Giant+ (Giant), AmazonSmile. Participarea în aceste programe este gratuită și donațiile din profiturile
acestor companii merg direct către biserica. Va incurajam pe toți sa faceți acest effort de a va înscrie și va stam la
dispozitie cu informatii.
Ca rezumat doresc sa va multumesc dumneavoastra membrilor si sustinatorilor bisericii noastre, Parintelui Paroh
Cosmin Antonescu, tuturor consilierilor, comitetului doamnelor și voluntarilor care au fost alături de noi, pe parcursul anului, pentru tot efortul depus în decursul anului 2019.
Ion Spac
Președintele Consiliului Parohial

RAPORTUL COMITETULUI DOAMNELOR
ANUL 2019
Ianuarie, 2020
Binecuvantati parinte,
Dragi doamne,
Dragi enoriasi,
Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu binecuvantarea si indrumarea Parintelui Cosmin Antonescu am savarsit cu
bine si anul 2019 sub toate aspectele. A fost un an sub semnul strangerii de fonduri pentru ca anul 2020 va
fi un an al refinantarii imprumutului pentru proprietatea bisericii la banca si a inceperii constructiei
Bisericii mari.
Doamnele parohiei noastre au sustinut cu multa daruire si jertfa de timp toate activitatile si evenimentele
desfasurate pe tot parcursul anului; mentionez cateva din acestea:
- Organizarea meselor de obste, mese care sunt organizate cu multa dragoste amintind de binecunoscuta
ospitalitate romaneasca
- Pregatirea preparatelor culinare pentru concerte, picnicuri si petreceri organizate de biserica
- Pregatirea preparatelor culinare legate de Festivalurile de primavara si de toamna. Anul acesta s-a
adaugat si Aniversarea a 10 ani de la infiintarea bisericii noastre. Doamnele au fost foarte generoase in
donatii de preparate si prajituri, cu timpul alocat voluntariatului.
- Sustinerea Scolii Duminicale cu cheltuieli legate de achizitionarea de carti, de cadouri pentru Craciun
pentru toti copii participanti.
- Organizarea de baby showers cu sprijinul doamnei preotese Camelia Antonescu. Ne dorim sa fim gazde
la cat mai multe evenimete de acest gen.
- Mentinerea curateniei si a infrumusetatii bisericii
- Trimiterea lunara a 150 libre de imbracaminte pentru copii/persoane nevoiase din Romania. De
asemenea, au fost platite 7 abonamente lunare pentru elevi din mediul rural care fac naveta pana in oras
pentru a ajunge la liceele pe care le frecventeaza. Multumim doamnelor care se ocupa cu atata rabdare de
aceasta activitate binecuvantata. Daca doriti sa sustineti continuarea acestor demersuri va rugam sa ne
contactati.
- Anul acesta au fost primite comenzi record de preparate culinare din partea comunitatii.

Pentru anul 2020 ne propunem o implicare mai mare in strangerea de fonduri pentru constructia bisericii
mari. De asemenea, in cadrul actiunilor sociale, organizarea unor activitati culturale menite sa atraga mai
multe doamne in jurul bisericii noastre scopul fiind acela de a pastra si transmite mai departe traditia si
spiritualitatea ortodoxa si romaneasca in zona Washington DC.
Raportul financiar pentru anul 2019 a fost pregatit si va fi raportat de catre casiera Comitetului Doamnelor
- Adriana Leanca (Stana).

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Presedinta Comitetului Doamnelor,
Luciana Blindu

BISERICA ORTODOXA ROMANA “SFANTUL APOSTOL ANDREI”
9111 River Rd, Potomac, MD 20854

January 2020
RAPORT FINANCIAR 2019

Ladies Auxiliaries

Binecuvantati Parinte,
In urma activitatilor desfasurate in scopul strangerii de fonduri, in anul 2019 in contul Ladies Auxiliaries s-a strans
suma de $10,609.74.
La inceputul lunii Ianuarie 2019, balanta in contul Bank of America a fost de $22,339.85.
La sfarsitul lunii Decembrie 2019, balanta in contul Bank of America a fost de $32,949.59.

Ladies Auxiliaries 2019
St.Valentine's Day event
Masa de Obste 3/3/2019
Masa de Obste 3/24/2019
Masa Florii 4/21/2019
Vanzare martisoare
Masa de Sf. Pasti 4/28/2019
Easter Egg Hunt
Sunday School (Graduation day)
Protocol (Birthdays, meals, etc)
Protocol (Baby Showers)
Picnic 6/16/2019
Picnic 7/27/2019
Masa de Obste 9/8/2019
Masa de Lasat de Sec 11/11/2019
Masa de Hram 12/1/2019
Serbarea de Craciun 12/21/2019
Food sales (cozonaci, sarmale, mititei)
Food sales (dessert)
Candles
Parastas
Donatii
Dry cleaning
Church housekeeping (Liviu D.)
Church supplies (bath, kitchen, miscella)
Expenses (Serbarea de Craciun 2018)
Bank fees/adj
Total
Incasari din Dec 2019 depuse in Jan 2020
Total 2019

INCOME
4,715.00
605.00
958.00
1,530.00
43.00
1,089.00

EXPENSES
-2,954.72
-125.23
-69.91

-119.51
120.90
1,375.00
848.00
2,455.00
1,353.00
1,218.00
446.00
519.00
3,786.00
1,852.00
76.00
50.00
250.00

23,288.90

-2,709.44
-250.52
-182.47

-102.96
-811.03
-103.31

-1,012.98
-1,000.00
-223.08
-667.00
-13.00
-10,345.16

PROFIT
1,760.28
605.00
832.77
1,460.09
43.00
1,089.00
-119.51
120.90
-1,334.44
-250.52
848.00
2,272.53
1,353.00
1,218.00
343.04
-292.03
3,682.69
1,852.00
76.00
50.00
250.00
-1,012.98
-1,000.00
-223.08
-667.00
-13.00
12,943.74
-2,334.00
10,609.74

In numele Comitetului Doamnelor, vreau sa multumesc tuturor celor care s-au implicat in sustinerea activitatilor
Comitetului Doamnelor pe parcursul anului 2019.
Slava lui Dumnezeu pentru toate!
Adriana Stana - Treasurer, Ladies Auxiliaries

RAPORTUL SCOLII DUMINICALE 2019
Binecuvantati Parinte! Dragi enoriasi!
In anul 2019 activitatiile scolii duminicale au continuat ca si in anul precedent si copiii au avut posibilitatea sa invete lucruri noi atat despre pericopele evanghelice cat si despre istoria si viata liturgica a
bisericii noastre. Dorim sa multumim in mod deosebit voluntarilor scolii duminicale: doamnei Raluca
Rosca si doamnei Luciana Blindu (la grupa mica) precum si domnului Liviu Dumeniuc (la grupa
mare).
Printre celelate activitati pe care le-am realizat cu tinerii bisericii noastre, amintim:
•

Tabara de vara care si anul acest s-a bucurat de o prezenta numeroasa. Dorim sa multumim pe
aceasta cale tuturor voluntarilor care au facut aceasta tabara posibila, organizatiei doamnelor si
ostenitorilor care au pregatit mancarea delicious, precum si celor care au ajutat la supravegherea
copilasilor si predarea materialului didactic.

•

Dansuri populare la cele doua festivaluri romanesti

•

Piesa de craciun a copiilor

•

Programe dedicate diferitelor zile mai semnificative in viata comunitatii ( e.g. ziua mamei)

•

Program de Sfintele Pasti (Egg Hunt)

Materialul scolii duminicale folosit in prima jumatate a anului “Living Our Orthodox Faith” a fost
inlocuit de un program on-line oferit de catre biserica ortodoxa siriana/antiohiana, program care se
desfasoara in paralel cu citirile duminicale din Sfintele Evanghelii.
Asa cum am mentionat si in anii trecuti, incaperea dedicata memoriei Parintelui Calciu a trebuit sa fie
impartita intre nevoile scolii duminicale si diversele mese lunare sau parastase oferite de catre credinciosii nostri. Desi uneori aceasta incapere nu este suficienta spre a acomoda aceste nevoi simultane,
suntem totusi multumitori pentru ca avem acest spatiu pentru copiii nostri.
Invitam mai cu seama parintii copiilor mai mari sa faca un efort in plus si sa ii aduca pe tinerii lor la
progamul scolii duminicale care, pentru grupa mare, incepe de la ora 11:00 a.m..
In concluzie, multumim inca o data tuturor copiilor, parintilor si voluntarilor care au participat la activitatiile dedicate scolii duminicale. Va invitam ca sa participati la aceste activitati si programe si in
anul 2020 pentru a fi unul roditor prin diferite programe spirituale, sportive, culturale si sociale.

Preoteasa Camelia Antonescu

Ianuarie 2020

Raportul Auditorilor pentru anul 2019
Binecuvantati Parinte!
Doamne ajuta tuturor,
In concordanta cu regulamentul episcopiei si al bisericii noastre, membrii consiliului parohial responsabili
cu auditul financiar, Rodica Utupan si Liviu Floroaie au efectuat un control al tranzactiilor financiare efectuate in anul 2019. Auditul s-a facut in prezenta casierului, Marius Dumitras si a constat in urmatoarele:
* Verificarea prin sondaj a trei luni ( februarie, mai si decembrie) in QuickBooks si reconcilierea cu
balantele bancare:
- Toate transacitii verificate au fost inregistrate corect; balanta pe fiecare cont bancar in Quickbooks reflecta aceeasi suma care este listata in extrasul de cont bancar la sfarsitul fiecarei luni.
* Verificarea raporturilor intocmite de epitropi:
- Toate raporturile verificate au fost intocmite de catre epitropi in mod corespunzator din punct
de vedere al incasarilor si semnaturilor. Fiecare raport a fost semnat de doua persoane. Copiile
cecurilor sunt atasate la fiecare raport saptamanal.
Mentiuni
As vrea sa subliniez ca am apreciat modul in care Casierul bisericii noastre are indosariata toata evidenta contabila pe anul 2019. Evidenta este tinuta in dosare separate pentru incasari si depuneri, facand
astfel foarte usor de gasit orice document pe care doresti sa il verifici. Deasemenea, auditorii au constatat ca numarul conturilor au fost reduse conform si cu recomandarea facuta in auditul pentru anul
2018.
Recomandari pentru imbunatatirea activitatii in plan financiar:
Revizuirea agrementului cu VANCO; am constatat ca in fiecare luna platim un fee dar acest serviciu
nu este folosit de catre biserica noastra in mod curent ( au fost doar cateva transactii pe tot parcursul
anului). Comitetul sau persoana care este insarcinata cu acest proiect sa analizeze si sa prezinte consiliului daca acest serviciu urmeaza sa fie implementat curant si daca este avantajos pentru noi sau il vom
inchide daca nu ne avantajeaza. Sunt aproximativ 400 de dolari pe care ii platim degeaba pe parcursul
unui an.
Recomandam deasemenea ca toate intrarile sa fie inregistrate saptamanal in QuickBooks de catre
epitropi iar iesirile si transferurile sa fie facute doar de casier. Volumul tuturor inregistrarilor este
foarte mare si consideram ca impartirea acestora va conduce la o mai buna evidenta financiara.
In concluzie, auditorii au constatat ca raporturile financiare si bancare reflecta cu acuratete situatia financiara a bisericii noastre.

Doamne ajuta,
Liviu Floroaie
Rodica Utupan

Raportul financiar pe anul 2019
Binecuvantati parinte,
Dragi enoriasi,
As vrea sa adaug cateva cuvinte la cifrele prezentate mai jos. Dupa cum se poate observa am stat
foarte aprope de bugetul operational aprobat. Venituri de $474,000 fata de suma preconizata de $464,000 si
cheltuieli de $293,500 fata de bugetul aprobat de $292,000. Anul acesta am reusit sa achitam in intregime
imprumutul de la firma Kava. Am pasit in anul nou cu speranta ca vom demara lucrarile de constructie. Pana
acum am reusit sa achitam toate costurile legate de avize pentru noua constructie din contul current
(aproximativ $54,000) ceea ce ne-a permis sa avem la ora actuala un fond de constructie disponibil de aproape $250,000, majoritatea banilor provenind din donatiile dumneavoastra pentru Campania Piatra de Temelie. Este foarte important ca si in acest an sa ne mentinem pledge-urile si celelalte donatii obisnuite pentru
buna desfasurare de zi cu zi a activitatii parohiei. Pledge-ul este important atat pentru plata mortgage-ului lunar cat si o dovada in fata bancilor ca avem o situatie financiara solida ce ne poate facilita sa renegociem un
imprumut in conditii mai favorabile.
Vreau sa multumesc in primul rand epitropilor, Cosmin, Igor, Andreios si Valentin pentru ajutorul
constant duminica de duminica precum si doamnei Adriana Leanca pentru sprijinul acordat la tinerea evidentei financiare a Comitetului Doamnelor. Acum ca am trecut la baza de date online speram sa devenim mai
flexibili si mai eficienti in partea financiara. As ruga ca membrii noului consiliu sa se gandeasca cum ar putea
ajuta departamentul financiar pentru ca o sa avem un an foarte intens in fata noastra.
Doamne ajuta!
Marius Dumitras

Ianuarie 2020

Numar de donatori dupa suma donata in ultimii patru ani:
Amount
0 - $250
$250 - $999
$1,000 - $4,999
$5,000 - $9,999
>$10,000
Numar donatori cu sume > $250
Total Venituri
Piatra de Temelie

2016
458
114
53
20
6
193
$478,552

Numar Donatori
2017
2018
365
208
116
124
60
61
6
10
7
5
189
200
$467,869

$475,902

2019
225
127
81
19
8
235
$476,233
$214,000
$690,233

Numarul de pledge-uri dupa suma medie lunara:

Suma medie lunara
$25 - $99
$100 - $199
$200 - $300
>$300
Numar de pledges
Total Pledges

$

2016
34
10
2
1
47
61,100.00

$

2017
32
13
3
2
50
81,195.00

2018
35
11
4
4
54
$ 95,248.38

2019
29
12
3
4
48
$ 92,325.00

Balanta Conturilor la 31 Decembrie:

Accounts

ASSETS
Current Assets
Bank Accounts
Bank of America (ladies)
Capital One (Constr. Funds)
Capital One (General Funds)
MAFCU - Escrow Account
MAFCU CMM (deleted)
MAFCU REG.SHARE SAVINGS 1
MAFCU S. BUSINESS SUITE(deleted)
Paypal
Petty Cash
Total Bank Accounts
Undeposited Funds
Total Current Assets
Church Property (Land)
TOTAL ASSETS
LIABILITIES AND EQUITY
Chase Visa Business Preferred
COMMERCIAL LOC 360 158
Total Liabilities
Equity
Opening Balance Equity
Unrestricted Net Assets
Net Revenue
Total Equity
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Balance as of
Dec 31, 2019

32,949.59
246,022.10
112,355.77
50,879.56
0.00
42,923.12
0.00
21,689.16
441.00

Balance as of
Dec 31, 2018

Change

22,339.85
63,363.57
44,183.11
50,182.76
1,662.25
1,126.66
47,542.77
39,590.10
101.00

10,609.74
182,658.53
68,172.66
696.80
-1,662.25
41,796.46
-47,542.77
-17,900.94
340.00

$507,260.30
$270,092.07
6,829.00
17,176.00
514,089.30 $ 287,268.07
1,600,000.00
1,600,000.00

$237,168.23
-10,347.00
226,821.23
0.00

2,114,089.30

1,887,268.07

226,821.23

13,258.67
1,135,409.48
1,148,668.15

4,753.54
1,173,068.71
1,177,822.25

8,505.13
-37,659.23
- 29,154.10

806,287.48
-96,841.66
255,975.33

813,585.04
-218,270.97
114,131.75

-7,297.56
121,429.31
141,843.58

965,421.15

709,445.82

255,975.33

2,114,089.30

1,887,268.07

226,821.23

RAPORT FINANCIAR 2019

Venituri
BUGET OPERATIONAL
Pledges/Mortgage ($8,750/luna)
Loan Return to Kava ($2000/luna)
Membrie
Doamne (Hram, Mese obste, Florii)
AROY/Campus Vara Copii
Colecta Disc
Donatii - Generale
Donatii Slujbe/Paste,Maslu,Botezuri,
Pomelnice
Ajutor Social (Mission Offerings - Charity)
Scolarship Fund
Church Store
Slujbe Particulare
Colinde
Dobanzi bancare/Giant/Amazon
Palma De Pamant/Brazi
Total Buget Operational
Special Events + Preconstructie
Pre Constructie/Engineering Biserica Mare
Proiectul Icoane
Evenimente Speciale
Inkind (Ev+Constr)
TOTAL Special Events + Preconstructie
TOTAL Buget Operational + Special Events
BUGET CONSTRUCTIE

Buget 2019

Donatii Fondul Moldovita ptr Fundatie
Donatii Constructie ptr Fundatie
TOTAL BUDGET CONSTRUCTIE
GRAND TOTAL

Realizat 2019

$129,000.00

$92,325.00

$26,000.00
$20,000.00
$5,000.00
$18,000.00
$17,000.00

$30,000.00
$23,288.90
$9,156.00
$16,671.00
$19,598.10

$20,000.00
$12,800.00
$1,000.00
$15,200.00
$15,000.00
$8,000.00
$600.00
$2,400.00
$290,000.00

$17,182.00
$20,852.00
$16,554.00
$18,645.00
$6,517.00
$1,327.00
$3,260.00
$275,376.00

$15,000.00
$15,000.00
$130,000.00
$15,000.00
$175,000.00
$465,000.00

$17,025.00
$166,179.00
$15,553.00
$198,757.00
$474,133.00

$250,000.00
$250,000.00
$500,000.00
$965,000.00

$0.00
$214,209.00
$214,209.00
$688,342.00

RAPORT FINANCIAR 2019
Cheltuieli
BUGET OPERATIONAL
Pledges/Mortgage ($8,750/luna)
Loan Return to Kava ($2000/luna)
Membrie
Doamne (Hram, Mese obste, Florii)
AROY/Campus Vara Copii
Ajutor Social (Mission Offerings - Charity)
Scolarship Fund
Salariu Preot
Beneficii Preot
Chirie Casa Parohiala
Slujbe Particulare
Utilitati de Intretinere
Cheltuieli generale
Total Buget Operational
BUGET Ev. Speciale + Preconstructie
Preconstruction/Permit/Ins/Bond Insp
Pre Constructie/Engineering Biserica Mare
Proiectul Icoane
Evenimente Speciale
Inkind (Ev+Constr)
TOTAL Buget Ev. Speciale + Preconstructie
TOTAL BUGET Operational + Ev Speciale+Precon
BUGET SPECIAL CONSTR. BIS. MARE
Donatii Fondul Moldovita ptr Fundatie
Donatii Constructie ptr Fundatie
Taxe Imprumut Bancar
TOTAL BUGET CONSTRUCTIE
GRAND TOTAL

Buget 2019
$129,000.00
$11,000.00
$10,000.00
$6,000.00
$20,000.00
$0.00
$24,000.00
$10,400.00
$39,000.00
$7,500.00
$19,000.00
$16,100.00
$292,000.00

Realizat 2019
$105,000.00
$24,000.00
$11,925.00
$10,345.00
$6,124.00
$19,915.00
$24,000.00
$10,404.00
$39,000.00
$9,148.00
$18,040.00
$15,660.00
$293,561.00

$40,000.00
$50,000.00
$8,000.00
$60,000.00
$15,000.00
$173,000.00

$53,999.00
$14,000.00
$90,413.00
$15,553.00
$173,965.00

$465,000.00

$467,526.00

$250,000.00
$250,000.00
$0.00
$500,000.00
$965,000.00

$0.00
$0.00
$2,500.00
$2,500.00
$470,026.00

FINANCIAR SUMMARY OF THE PROPERTY LOAN
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Nov. 30, 2015 - Purchase the Lot in Potomac
Initial Price for the Lot in Potomac
$ 1,595,000.00
June 2010: Transfer of Land Title to St Andrew
* Contract sales price to seller
$ 1,450,000.00
* Total charges to borrower
$ 243,619.00
* Total applied to principal
$ 170,000.00
* Total transaction costs
$ 73,619.00
* The charges were covered as follows
* Cashier check from “Holy Cross”
$ 100,565.00
* Expenses paid from St Andrew Funds
$ 143,054.00
Loan Balance on June 30, 2010
$ 1,280,000.00
Loan Balance on October, 2015
$ 1,206,765.65
* Monthly Payment for land
$
8,408.69
* Annual Interest Rate for loan
6.875%
Oct. 2010 Loan Extension for 2 years (2015-2017)
* Total charges to borrower
$ 211,815.65
* Total applied to principal
$ 206,765.65
* Total transaction costs
$
5,050.00
* Escrow Account
$
50,000.00
* The charges , including escrow, were covered as follow:
* “Pay the Land Campaign”
$ 242,327.00
* Pay from our account
$ 19,488.65
Loan Balance on October 1st 2015
$ 1,000,000.00
* Monthly Payment for land
$
7,020.00
* Annual Interest Rate for the Loan
5.750%
Loan Balance on November 1st, 2016
$ 979,587.21
 Loan was converted to a construction loan
 We paid interest only for a couple of months
 Total Charges applied to borrower:
$ 10,183.54
Loan Balance on February 1st 2017
$1,237,230.60
 This is the current loan at MAFCU, after construction
 Monthly Payment:
$
8,749.40
 Interest rate:
5.730%
Loan Balance as of January 1st 2018
$1,205,994.60
* Monthly Payment
$
8,749.40
* Loan re-payment
$
1,750.00

•

Loan Balance as of January 1st 2019
* Monthly Payment
* Loan re-payment

$ 1,173,068.71
$
8,749.40
$
2,000.00

•

Loan Balance as of January 1st 2020
* Monthly Payment

$ 1,135,409.48
$
8,749.40

PROIECTUL „MOLDOVITA LA WASHINGTON D.C.”

Binecuvantati Parinte,
Dragi Enoriasi,
Am placerea sa va aduc la cunostinta, in numele Comitetului de Constructie, ca in 2019, prin mila si cu
ajutorul lui Dumnezeu, am avansat in finalizarea planurilor si obtinerea aprobarilor necesare din partea
autoritatilor civile pentru inceperea construirii acestei biserici mult dorite. Tin sa multumesc tuturor
membrilor Comitetului de Constructie pentru efortul extraordinar depus in derularea acestui proiect
binecuvantat de Dumnezeu: Fr Cosmin Antonescu, Dima Samata, Ion Spac, Marius Radulescu, Culai Silitra,
Anca Iorgoveanu, Costache Zlotescu, George Huszar, Orlando Catana, Cornel Stana. Implicarea fiecaruia
dintre membrii comitetului a adus bisericii economii de peste $100.000.

STADIUL ACTUAL AL APROBARILOR SI OBIECTIVELE PENTRU 2020
CIVIL ENGINEERING
REALIZAT 90 %
Planul pentru SWM&SC
Aprobat
Planul penru Fire Access
Aprobat
Planul pentru Septic Field
Aprobat
Planul pentru Lighting&Landscape
Finalizat
Planul pentru WSSC On-Site
Finalizat
Primirea aprobarilor de la PEPCO
Initiat
PLANURI BISERICA MARE
REALIZAT 90%
Finalizarea Arch./Struct./Mech./Electr
by 3/15/20
Finalizarea IcGG (Green Building)
by 3/15/20
Depunerea Aplicatiei Building Permit
by 4/1/20
Aprobarea planurilor de catre Autoritati
by 6/15/20
Documetatie pentru Contractorii generali
by 6/30/20
Eliberarea Permisului de Constructie
by 6/30/20
Selectarea Contractorului General
by 8/15/20
Inceperea constructiei
by 9/01/20
ESTIMARE BUGET SI SURSE FINANCIARE PENTRU BISERICA MARE
Suntem constienti ca asigurarea fondurilor nu este un obiectiv usor de realizat, dar cu ajutorul lui Dumnezeu
si al Dumneavostra s-au strans deja peste $250,000, suma care ne va asigura fondurile necesare pentru
inceperea constructiei. Dupa cum puteti vedea din acest rezumat, proiectul bisericii mari nu poate fi finalizat
decat tinand cont de cateva elemente cheie in acest proces: harul, mila si ajutorul lui Dumnezeu, jertfelnicia
financiara dar si fizica a tuturor credinciosilor (pentru realizarea festivalurilor, evenimentelor si a campaniilor
extraordinare), jertfelnicia extraordinara a unor credinciosi ce pot dona sume substantiale catre acest proiect,
si nu in ultimul rand aportul institutiilor finaciare cu care lucram de cateva luni bune pentru aprobarea
imprumutului de care avem nevoie pentru finalizarea constructiei.
BUGETUL ESTIMAT PT INTREAGA CONSTRUCTIE
Bugetul estimat este de $4.4 millioane (cladire si proprietate - SWM, WSSC, Septic, Landscaping,
Lighting, Fire access si Site plan ) Estimarea acestui buget a venit in urma consultarii cu mai multi contractori
generali care ne-au oferit un pret general bazat pe planurile finalizate in proportie de 90% puse la dispozitie
de catre echipa noastra si estimarea pentru lucrarile civile
Costul aprobarilor si pregatirea planuri este estimat la $150,000
Aprobari DPS Fees civil - $ 53,999 Fees structural - $25,000
Fees architectural – probono and $25,000 (2nd option $280,000)
Fees MEP - probono
Costul pentru site work este estimat la $650,000
SWM, WSSC&Septic Field, Parking, Landscape, Fire Access
Costul pentru constructia bisericii este estimat la $3,600,000
Posibili contractori: Scottland, Bruchey Builders, Hammen Builders

PROIECTUL „MOLDOVITA LA WASHINGTON D.C.”
SURSE FINANCIARE
Fondul Moldovita ($800,000) In perioada 19-20 Noiembrie, cu ocazia aniversarii a 10 ani de la
infiintarea parohiei noastre am avut placerea de a-l avea in mijlocul nostru pe IPS Nathaniel
care a fost multumit de stadiul in care ne aflam si a confirmat ca fondul Moldovita (approx
$800,000) este alocat Bisericii Sf Apostol Andrei. IPS ne-a rugat de asemenea sa acceleram
obtinerea Autorizatiei de Constructie, a confirmat ca imediat ce incepem lucrarile la fundatie
(prima lopata) va transfera bisericii noastre prima transa de $250,000 si ne-a multumit ca am
infiintat contul special pentru constructie, cont in care avem deja suma de xxxxx . Suma din
acest cont va fi folosita numai pentru constructia bisericii si pentru folosirea in orice alt scop
va fi nevoie de aprobarea AG a parohiei.
Evenimente, Festivaluri, Campaniile Piatra de Temelie si Icoane ($600,000)
Campania “Piatra de temelie”
$ 214,209
Campania “Icoane”
$ 76,000 ( - $ 37,400)
Festivaluri/Evenimente
$ 167,000 (- $ 90,000)
IMPRUMUT BANCAR ($2,500,000 – $3,000,000)
MAFCU
offer Term sheet $ 2,9 mil ( appraisal 4,5 mil)
4,75% pe 18 luni; 4,75% loanul pe termen lung (7 ani, cu refinantare la 10 ani,
si perioada loan-ului pe 25 de ani). $ 1,7 upfront from the church.
CAPITAL BANK offer Term sheet $4,9 mil. (appraisal 6,5 mil)
5,57% pe 18 luni; 4,75% loanul pe termen lung (7 ani, cu refinantare la 7 ani,
si perioada loan-ului pe 25 de ani) 25% upfront from the church.
DONATII EXTRAORDINARE (500,000 – $1,000,000)
RATA VIITOARE (POSIBILA VARIANTE):

Pentru 4,0 milioane: aproximativ $ 22,800 pe luna ( $140 pe luna pentru 162 de membrii)
DIMENSIUNI VIITOAREI BISERICI

Lungime - 122’
Latime –
38’
Inaltime la marginea acoperisului (eave) 28’
Inaltime turla – 40’
Dimensiunile finale se vor stabili dupa coordonarea cu Montgomery County (DPS) si feedback-ul primit in
timpul procesului de obtinere a autorizatiei de constructie.
Asa sa ne ajute Dumnezeu,
Dima Samata,
In numele Comitetului de Constructie

$250,000.00
$40,000.00
$1,150,000.00
$1,440,000.00
$1,928,400.00

$10,000.00
$20,000.00
$160,000.00
$16,000.00
$206,000.00
$488,400.00

$282,400.00

$19,000.00

$1,500.00

$105,000.00
$32,000.00
$20,000.00
$17,000.00
$17,500.00
$6,500.00
$2,400.00
$14,500.00
$3,000.00
$24,000.00
$9,000.00
$10,000.00
$1,000.00

Venituri
Realizat 2019 Propus 2020

BUGET OPERATIONAL (Fara Biserica Mare)
Pledges/Mortgage ($8,750/luna)
$92,325.00
Membrie
$30,000.00
Donatii - Generale
$19,598.10
Colecta Disc
$16,671.00
Donatii/ Cheltuieli Slujbe (Slujbe+Pomelnice)
$17,182.00
Colinde
$6,517.00
Church Store - Pangar
$2,271.00
Lumanari
$14,283.00
Palma De Pamant/Brazi
$3,260.00
Doamne (Hram, Mese obste, Florii)
$23,288.90
AROY/Campus Vara Copii
$9,156.00
Ajutor Social (Mission Offerings - Charity)
$20,852.00
Scolarship Fund
Site improvements
Utilitati de Intretinere inclusiv taxe si asigurari
Cheltuieli generale (Office Supplies, Subscriptions)
Dobanzi/ Venituri Amazon - Taxe Bancare/PayPal
$1,327.00
Salariu Preot
Pensie Preot
Asigurare Medicala
Bonus (Pasti si Craciun)
Slujbe Particulare
$18,645.00
Chirie Casa Parohiala
Telefon
Preot Suplinitor
Congres Conferinte
Total Buget Operational
$275,376.00
BUGET BISERICA MARE
Pre Constructie/Engineering/Permit/Ins
Proiectul Icoane
$17,025.00
Evenimente (Festival, Rev, Picnic/Crab Fest, etc.)
$166,179.00
Inkind (Ev+Constr)
$15,553.00
TOTAL Buget Biserica Mare (fara Donatii Speciale)
$198,757.00
TOTAL BUGET (Operat.+ Bis. Mare/Fara D. S.)
$474,133.00
BUGET SPECIAL CONSTRUCTIE BISERICA MARE
Donatii Speciale Fondul Moldovita ptr Fundatie
$0.00
Donatii Extraordinare Constructie ptr Fundatie
$214,209.00
Imprumut Bancar
$0.00
TOTAL BUGET SPECIAL CONSTR. BIS. MARE
$214,209.00
TOTAL BUGET OPERAT. + BIS. MARE & D. S.
$688,342.00

2020 Buget

$0.00
$0.00
$2,500.00
$2,500.00
$470,027.00

$53,999.00
$14,000.00
$90,413.00
$15,553.00
$173,965.00
3.01% $467,527.00

$250,000.00
$250,000.00
$1,150,000.00
$1,650,000.00
$2,134,400.00

$95,000.00 MHG - Proposal
$10,000.00
$90,000.00
$16,000.00 Fest. + Constructie
$211,000.00
$484,400.00

$12,000.00
$9,000.00
$10,000.00
$1,000.00
$6,000.00
$12,000.00
$3,000.00
$6,000.00
$25,000.00
$6,000.00
$2,400.00
$4,000.00 pe masura bugetului
$9,500.00
$40,000.00
$1,000.00
$2,000.00 Concediu Parinte
$2,000.00
$273,400.00

$10,345.00
$6,124.00
$19,915.00
$6,122.00
$11,442.00
$2,901.00
$5,377.00
$24,000.00
$5,400.00
$2,004.00
$2,000.00
$9,148.00
$39,000.00
$1,000.00
$250.00
$1,621.00
2.55% $293,562.00

$2,000.00
$3,000.00

$105,000.00 12 luni*8750/luna
$12,500.00

$3,058.00
$2,730.00

$200.00

$129,000.00
$11,925.00

Cheltuieli
Realizat 2019 Propus 2020 Notes

CONSILIUL PAROHIAL 2020
Father Cosmin Antonescu:
1. Ion Spac 2. Aurel Blindu 3. Paul Cotae 4. Luciana Blindu 5. Dima Samata 6. Irina Arhire 7. Marius Dumitras 8. Cosmin Ilie 9. Igor Diacur 10. Lucian Blindu 11. Dumitru Cutescu12. Andreios Cojocaru 13. Vasile Vlad 14. Constantin Jiga 15. Rodica Utupan 16. Aurelian Ababei 17. Valentin Chiscop 18. Cornel Stana 19. Ghita Muresan 20. P-sa Camelia Antonescu 21. Irina Nelson22. Ion Cotarla 23. Emil Simionov 24. Petru Mihai 25. Orlando Catana -

Parish Priest
Presedinte Consiliu
Vice-Presedinte Consiliu
Vice-Presedinte Consiliu
Presedinta Organizatia Doamnelor
Presedinte Departament Constructie
Secretar Comsiliu
Casier Consiliu
Epitrop 1
Epitrop 2
Epitrop 3
Epitrop 4
Epitrop 5
Epitrop 6
Administrator
Controlor
Controlor
Greeter Pangar
Dirijor Cor
AROY advisor
Delegat Episcopie
Delegat Episcopie
Membru
Membru
Membru
Membru

Membri consultanti:
Liviu Dominiuc George Enescu -

Delegat Episcopie Alternant
Supleant

ORGANIZATIA DOAMNELOR 2020 - OFITERII:
Luciana Blindu
Anca Preda
Carmen Burducea
Rarita Cotae
Simona Popa Cotarla

-

presedinta
vice-presedinta
vice-presedinta
secretara
casier

Biserica Ortodoxa Romana
“Sfântul Apostol Andrei”
Pace celor ce vin !
Bucurie celor ce rămân !
Binecuvântare celor ce pleacă !

In cadrul comunitatii noastre dorim ca impreuna sa simtim iubirea lui
Dumnezeu si sa raspundem acestei iubiri prin viata noastra de zi cu zi. Suntem
chemati sa avem “gândul lui Hristos si sa cugetam ca si El si, prin toate, sa Îl
cugetam pe El." (Sf. Maxim Marturisitorul)

www.sfantulandrei.org
Centrulparintelecalciu.org

