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Pentru informarea membrilor 
Bisericii, Prima Preşedinţie a emis 
următorul raport statistic cu privire 

la creşterea şi situaţia Bisericii la data 
de 31 decembrie 2013.

Unităţi ale Bisericii
Ţăruşi ...................................... 3.050
Misiuni ....................................... 405
Districte ...................................... 571
Episcopii şi ramuri ................... 29.253

Membri ai Bisericii 
Numărul total de membri ... 15.082.028
Noi copii înregistraţi .............. 115.486
Convertiţi botezaţi ................. 282.945

Misionari
Misionari cu timp deplin ........... 83.035
Misionari care deservesc  
Biserica ................................. 24.032

Temple
Temple dedicate în anul 2013  
(Templul Tegucigalpa, Honduras) ......... 1
Temple în funcţiune la sfârşitul anului... 141

făcute şi protejarea bunurilor Bisericii.
Pe baza controalelor contabile 

efectuate, Departamentul pentru audit 
al Bisericii este de părere că, în anul 
2013, sub toate aspectele, contribuţiile 
primite, cheltuielile făcute şi bunurile 
Bisericii au fost înregistrate şi admi-
nistrate în conformitate cu bugetele, 
regulile şi practicile contabile aprobate 
ale Bisericii. Biserica aplică practi-
cile potrivit cărora membrii săi sunt 
învăţaţi să trăiască, şi anume să nu- şi 
depăşească bugetul, să evite să facă 
datorii şi să facă economii pentru 
perioade grele.

Cu respect,
 Departamentul pentru audit 
al Bisericii
Kevin R. Jergensen
director general ◼

Stimaţi fraţi. Aşa cum a fost stabi-
lit prin revelaţia menţionată în 
secţiunea 120 din Doctrină şi le-

găminte, Consiliul pentru folosirea ze-
ciuielii – format din Prima Preşedinţie, 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli 
şi Episcopatul care prezidează – 
autorizează cheltuielile din fondurile 
Bisericii. Departamentele Bisericii 
cheltuiesc fonduri în conformitate 
cu bugetele, regulamentele şi proce-
durile aprobate.

Departamentul pentru audit al 
Bisericii, care este format din spe-
cialişti autorizaţi şi este independent 
de toate celelalte departamente ale 
Bisericii, are responsabilitatea de a 
efectua controale contabile cu sco-
pul de a asigura buna gestionare a 
contribuţiilor primite, cheltuielilor 
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