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I. SITUAȚIA FINANCIARĂ A INSTITUTULUI TEOLOGIC ADVENTIST  

ÎN ANUL 2017 

 

Analizând situația administrativ - financiară a Institutului Teologic Adventist in intervalul 

ianuarie – decembrie 2017 la finalul exercițiului financiar putem observa următoarele: 

✓ Veniturile totale ale instituției sunt de 6.154.033,11 lei iar cheltuielile totale 

însumează  5.564.329,83 lei, ceea ce înseamnă că la finalul anului avem un profit de 

589.703,28 lei. 

✓ Veniturile provenite din încasările de la studenți sunt de  952.212,12 lei, în creștere 

cu 32.052,01 lei fata de anul 2016. 

✓ În anul 2017 cheltuielile administrative au fost mai mari cu 648.431,01 lei fata de 

2016. 

✓ În cursul anului 2017 au fost realizate lucrări la rețeaua de internet în valoare de 

27.266 lei. 

✓ Au fost executate lucrări de reabilitare a corpului de cămin – băieți cu geamuri 

termopan in valoare de 69.019 lei. 

 

Venituri    
Creştere 

absolută 

Creştere 

procentuală 

  2016 2017 2017/2016 2017/2016 

Taxe studenţi  351.901,04 376.699,77 24.798,73 107,05 

Masă, cazare studenţi 518.386,51 498.727,52 -19.658,99 96,21 

Donaţii/sponsorizări 75,206,38 39.568,99 -35.637,39 52,61 

Alte venituri  4.840.741,35 5.239.036,83 398.295,48 108.22 

Total venituri 5.786,235.28 6.154.033,11 367.797,83 106,36 

 

Cheltuieli    

Creştere 

absolută 

Creştere 

procentuală 

Creştere 

procentuală 

reactualizată 

  2016 2017 2017/2016 2017/2016 2017/2016 

Total 4.646.904,83 5.564.329,83 917.425 119,74 121,30 

 

În anul 2017 putem observa o creștere a încasărilor fiduciare 19.74% faţă de anul 2016. 

La încheierea anului financiar 2017, Institutul Teologic Adventist avea un bilanț pozitiv cu 

un profit în valoare de 589.703,28 lei. Scăderea profitului față de anul 2016 s-a înregistrat pe fondul 

creșterii investițiilor. Având în vedere nevoia de renovare și modernizare a clădirilor, instalațiilor și 

a parcului auto, este nevoie de investiții în continuare și în anii care urmează, cu respectarea 

macroechilibrului bugetar. 
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Pentru a putea realiza aceste lucrări, ne propunem să creștem randamentul anumitor sectoare 

de activitate, prin scăderea cheltuielilor și creșterea veniturilor.  

 

 

II. SITUAȚIA PERSONALULUI ACADEMIC  ȘI A POSTURILOR VACANTE DIN 

CADRUL INSTITUTULUI TEOLOGIC ADVENTIST 

 

 

Tabel nr. 1.1 – Situația cadrelor didactice în funcție de raporturile contractuale cu ITA, situație 

comparativă* 

CATEGORII 
Numărul de cadre didactice 

2015-2016 2016-2017 

Total cadre didactice, din care: 33 32 

Cu normă bază -Total 19 17 

Colaboratori -Total 14 15 

*) Datele sunt preluate din Statele de funcţii şi de personal didactic anuale. 

 

Derularea programelor de studii în anul universitar 2016 - 2017 a fost susţinută de un 

corp profesoral format din 32 de cadre didactice care au acoperit cele 32 de posturi din statul 

de funcţii. Efectivul total de cadre didactice este format din 17 cadre didactice cu normă de 

bază la ITA și 15 cadre didactice cu contract de colaborare/asociere. Două posturi din cele 32 

sunt posturi rezervate, acoperite cu cadre didactice titularizate în învăţământul superior cu 

normă de bază la ITA.  

 

Grafic nr. 1.2 – Structura cadrelor didactice pe categorii de încadrare în anul universitar 2016-

2017 

 

În graficul 1.2 (care reflectă situația din statul de funcții) se observă că în anul 

universitar 2016-2017, din totalul cadrelor didactice, 53% reprezintă cadrele didactice cu 

normă de bază. 47% din total sunt cadre didactice asociate.  
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Tabel nr. 1.4 – Numărul posturilor din Statul de funcții conform gradului de ocupare 

An univ. 
Total 

Posturi 

Din care Profesori Conferențiari Lectori Asistenţi 

O V T O V T O V T O V T O V 

2015 - 2016 32 19 13 4 3 1 8 4 4 18 11 7 2 1 1 

2016 - 2017 31 17 13 3 2 1 9 4 5 18 11 7 1 0 1 

(O – posturi ocupate, V – posturi vacante, T – total) 

În anul universitar 2016-2017, Statul de funcţii de personal didactic al Institutului 

Teologic Adventist a prevăzut un număr de 31 de posturi didactice și un post de cercetare.  

Cele 13 posturi vacante sunt acoperite cu personal didactic asociat (cu contract de 

muncă pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau parțială) sau cadre didactice titulare, cu 

norma de bază (7 posturi). Un număr de 7 posturi sunt formate din fracţiuni de normă.  

În anul universitar 2016-2017, semestrul al II-lea, au fost scoase la concurs două 

posturi didactice, unul de conferențiar în domeniul științelor educației și unul de lector în 

domeniul științelor educației. Ambele posturi au rămas neocupate în urma concursurilor. 

 

Tabel nr. 1.5 – Numărul posturilor din Statul de funcții pentru AU 2016-2017, conform 

poziției / normei ocupate 

Categoria 

TOTAL 

posturi 

didactice în 

statul de 

funcții 

din care:  din care:  

Posturi didactice 

la norma de 

bază % 

Posturi didactice 

la plata cu ora sau 

cumul % 

Prof. 3 2 75% 1 25% 

Conf. 9 5 50% 4 50% 

Lect. 18 12 61% 6 39% 

Asist. 1 0 50% 1 50% 

TOTAL 31 19 59% 12 41% 

Din tabelul nr. 1.5 se constată că posturile cu normă de bază reprezintă 61% din 

totalul posturilor din Statul de funcții. 

Încărcarea normelor didactice s-a realizat în condiţiile îndeplinirii standardelor de 

calitate academică pentru fiecare funcție didactică, conform prevederilor legale, în scopul 

eficientizării economico-financiare. 

 

III. SITUAȚIA PROGRAMELOR DE STUDII 

Tabelul nr. 2.1. Structura Institutului Teologic Adventist în anul universitar 2016-2017 

Nr. 

Crt. 

Domeniul de 

licență 

Specializarea/Programul de 

studii universitare de licență 

A
cr
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it
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re

 (
A

)/
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P
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1. 
Ştiinţe ale 

educaţiei 

Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar A IF 180 30 
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Nr. 

Crt. 

Domeniul de 

licență 

Specializarea/Programul de 

studii universitare de licență 
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 (
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 (
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o
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2. 
Asistenţă 

socială 
Asistenţă socială A IF 180 30 

3. Teologie Teologie adventistă pastorală A IF 240 30 

În anul universitar 2016 - 2017, Institutul Teologic Adventist a funcționat cu 3 

specializări/programe de studii, toate acreditate, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 376 / 

18.05.2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor 

de  studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 

2016 – 2017. Program de studii Limba și literatura română – Limba și literatura engleză, a 

intrat în lichidare, ultima serie a acestui program finalizând studiile în anul 2017.  

 

Tabel nr. 1.6 - Numărul de studenţi pe specializări şi ani de studii în anul universitar 2016-2017 

Specializări 
Anii de studiu  

Total 
I II III IV PS* 

Teologie adventistă pastorală 18 14 12 15 1 60 

Asistenţă Socială 11 10 - - - 21 

Limba şi literatura română - limba şi literatura 

engleză (în lichidare începând cu 2015-2016) 
- - 11 - - 11 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 30 28 21 - - 79 

Total   59 52 44 15 1 171 

*PS – prelungire de studii 

 

Grafic 1.5 – Distribuția numărului de studenți pe specializări în anul universitar 2016-2017 

 
În anul universitar 2016-2017 Institutul Teologic a avut înscriși, la cele patru 

specializări/programe de studii de licenţă, un număr de 171 studenţi. Ponderile cele mai 
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ridicate în numărul total de studenţi o au programele Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar (46%) și Teologie pastorală (35%). 

Din numărul total de studenţi (171), un număr de 6 studenţi sunt înscriși la două 

programe de studii simultan în cadrul Institutului. 

Așa cum reiese din tabelul nr. 1.6, în anul universitar 2016-2017, programele de studii 

care au grupe pentru fiecare an de studii sunt Teologie pastorală și Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar.  

Programul de studii Limba și literatura română-Limba și literatura engleză, fiind în 

lichidare, are o singură grupă de studenți în anul al III-lea. 

 

Tabel nr. 1.7 - Dinamica numărului total de studenţi pe specializări în AU 2015-2016 și 2016-2017 

Programe de studii 2015-2016 2016-2017 

Teologie adventistă pastorală 61 60 

Asistenţă Socială 32 21 

Limba şi literatura română - limba şi literatura engleză 9 11 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 85 79 

Total 187 171 

 

Grafic 1.6 – Dinamica numărului total de studenți pe specializări în AU 2015 - 2016 și 2016 - 2017 

 

În anul universitar 2016-2017, față de anul universitar precedent, se observă o ușoară 

scădere a numărului total de studenți. Programele de studii cu cei mai mulți studenți sunt 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar și teologie pastorală. 

 

Tabel nr. 1.8 - Dinamica numărului de studenţi admişi şi înmatriculaţi în anul I, pe specializări, 

AU 2015-2016 și 2016-2017 

Specializări 2015-2016 2016-2017 

Teologie adventistă pastorală 17 18 

Asistenţă socială 26 11 

Limba şi literatura română - limba şi literatura engleză 30 30 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar -   

Total   73 57 
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Grafic 1.7 – Dinamica numărului total de studenți admiși și înmatriculați în anul I de studii, în 

AU 2015-2016 și 2016-2017 

 

În ce priveşte numărul de studenţi înscrişi şi înmatriculaţi în anul I de studii în anul 

2016-2017, se observă că la programele de studii PIPP și TP numărul de candidați rămâne 

constant în cei doi ani de studii comparați, în timp ce la AS numărul de candidați a fost în 

scădere. 

 

III.6 Statistici privind dinamica fenomenului demografic în rândul studenților ITA în 

AU 2015-2016 și 2016-2017 

 

Grafic 1.8 – Apartenența religioasă 

 
 

Din graficul nr. 1.8 se observă că în anul universitar 2016-2017 numărul de studenți 

neadventiști a crescut cu 4% față de anul anterior. 
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Grafic 1.9 – Statutul marital 

 
 

Din graficul nr. 1.9 se observă că studenții necăsătoriți reprezintă mai mult de 60% din 

numărul total al studenților. În anul universitar 2016-2017 numărul de studenți căsătoriți crește 

cu 2% față de anul precedent.  

 

 

Grafic 1.10 – Dinamica structurii pe sexe a studentilor 

 
 

Din graficul 1.10 se observă că în AU 2016-2017 numărul personelor de sex feminin a 

crescut ușor față de anul anterior. 
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Grafic 1.11 – Grupe de vârstă 

 
Din graficul 1.11 se observă că numărul de studenți cu vârsta cuprinsă între 18-22 ani 

este cel mai numeros, situație ce se încadrează în tendința generală. În anul universitar 2016-

2017 se observă o creștere a numărului de studenți cu vârsta cuprinsă  între 30-44 ani și o 

scădere a numărului de studenți cu vârsta între 35-39 de ani. 

 

Grafic 1.12 – Mediul de proveniență 
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Din graficul 1.12 se poate observa că numărul de studenți care provin din mediul rural 

este mai mare cu 3% în anul universitar 2016-2017, față de anul anterior. 

 

Grafic 1.13 – Etnia 

 
Din graficul 1.13 se observă că procentul studenților în ce privește proveniența etnică 

rămâne constant în cei doi ani universitari comparați. 

 

Tabel nr. 1.9 - Dinamica numărului de absolvenți de la Teologie pastorală în anii universitari 

2015-2016 și 2016-2017 

Promoţia 

Nr. 

 înscrişi 

în ultimul 

an de 

studii 

Nr.  

Absolvenţi 

Nr. 

înscrişi la 

licenţă 

Nr. 

Licenţiaţi 

% 

Licenţiaţi 

din total 

absolvenţi 

% 

 

Licenţiaţi 

din total 

înscrişi 

2012-2016 21 18 15 15 83,33% 100,00% 

2013-2017 15 13 13 13 100,00% 100,00% 
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Graficul de mai sus prezintă comparativ evoluţia finalizării studiilor cu diplomă de 

licență a promoţiilor 2016 şi 2017. Se observă că atât finalizarea studiilor cu diplomă de 

licență, cât și promovabilitatea la examenul de licență sunt foarte bune. 

 

Tabel nr. 1.10 - Dinamica numărului de absolvenți de la Asistență socială în anii universitari 

2015-2016 și 2016-2017 

Promoţia 

Nr. 

 înscrişi 

în ultimul 

an de 

studii 

Nr.  

Absolvenţi 

Nr. 

înscrişi la 

licenţă 

Nr. 

Licenţiaţi 

% 

Licenţiaţi 

din total 

absolvenţi 

% 

Licenţiaţi 

din total 

înscrişi 

2013-2016 7 7 3 3 42,86% 100,00% 

2014-2017 - - - - - - 

În anul universitar 2016-2017 specializarea Asistență socială nu a avut promoție. 

 

Tabel nr. 1.11 - Dinamica numărului de absolvenți de la Limba şi literatura română - Limba 

şi literatura engleză în anii universitari 2015-2016 și 2016-2017 

Promoţia 

Nr. 

 înscrişi 

în ultimul 

an de 

studii 

Nr.  

Absolvenţi 

Nr. 

înscrişi la 

licenţă 

Nr. 

Licenţiaţi 

% 

Licenţiaţi 

din total 

absolvenţi 

% 

 licenţiaţi 

din total 

înscrişi 

2013-2016 - - - - - - 

2014-2017 11 9 8 8 88,89% 100,00% 

În anul universitar 2016-2017 a finalizat studiile ultima promoție la specializarea 

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză. Din totalul absolvenților acestei 

specializări, un procent de 88,89% a finalizat studiile cu examen de licență, iar 

promovabilitatea la examenul de licență a fost de 100%. 
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Tabel nr. 1.12 - Dinamica numărului de absolvenți de la Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar în anii universitari 2015-2016 și 2016-2017 

Promoţia 

Nr. 

 înscrişi în 

ultimul an 

de studii 

Nr.  

Absolvenţi 

Nr. 

înscrişi 

la 

licenţă 

Nr. 

Licenţiaţi 

% 

Licenţiaţi 

din total 

absolvenţi 

% 

 

Licenţiaţi 

din total 

înscrişi 

2013-2016 29 27 20 20 74,07% 100,00% 

2014-2017 21 20 19 19 95,00% 100,00% 

În anul universitar 2016-2017, la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar au fost un număr de 20 de absolvenți din care 95% s-au înscris și au susținut 

examenul de licență. Promovabilitatea la examenul de licență a fost de 100%. 

 

Tabel nr. 1.13 - Dinamica numărului de absolvenți pe specializări - promoţiile 2016 şi 2017 

Specializarea Promoţia 

2016 2017 

Teologie adventistă pastorală 18 13 

Asistenţă socială 7 - 

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză - 9 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 27 20 

TOTAL 52 42 

 

 
Din graficul de mai sus se observă că în anul 2017, Institutul a avut un număr total de 

42 de absolvenți de la trei programe de studii, respectiv Teologie pastorală, Limba și literatura 

română–Limba și literatura engleză și Pedagogia învățământului primar și preșcolar.  

 

Tabel nr. 1.14 - Dinamica numărului de licenţiaţi pe specializări - promoţiile 2016 şi 2017 

Specializarea Promoţia 

2016 2017 

Teologie adventistă pastorală 15 13 

Asistenţă socială 3 - 

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză - 8 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 20 19 

TOTAL 38 40 
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În anul universitar 2016-2017 Institutul a avut un număr de 40 de licențiați (95%) 

dintr-un număr de 42 de absolvenți. 

 

 

 

Tabel nr. 1.15 - Distribuirea absolvenților din promoția 2017, pe specializări, după media 

generală a anilor de studii 

Promoți

a 

2017 

Nr.  

absol

v. 

Media generala 

5,00-6,00 6,01-7,00 7,01-8,00 8,01-9,00 9,01-10,00 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

TP 13 0 0,00 0 0,00 3 
23,0

8 
5 38,46 6 46,15 

RE 9 0 0,00 1 11,11 5 
55,5

6 
2 22,22 1 11,11 

PIPP 20 0 0,00 0 0,00 7 
35,0

0 
11 55,00 2 10,00 
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Din graficul de mai sus se observă că, în ce privește media generală a anilor de studii, 

există diferențe între cele trei programe de studii. Mediile generale cuprinse între  8,01-9,00 

sunt cele mai bine reprezentate în rândul absolvenților PIPP, în timp ce mediile cuprinse între 

9,01-10 sunt cele mai bine reprezentate în rândul absolvenților TP. Cele mai multe medii  

cuprinse între 7,01-8,00 se înregistrează la specializarea Litere (RE). 

 

 

Tabel nr. 1.16 - Distribuirea absolvenților din promoția 2017, pe specializări, după media 

examenului de licență 

Promoția 

2017 

Nr.  

licenți

ați 

Media de la licență 

5,00-6,00 6,00-7,00 7,01-8,00 8,01-9,00 
9,01-

10,00 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 
Nr

. 
% 

TP 13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 61,54 5 
38,4

6 

RE 8 0 0,00 0 0,00 5 62,50 3 37,50 0 0,00 

PIPP 19 0 0,00 3 15,79 3 15,79 7 36,84 6 
31,5

8 

 

 

 
Din graficul de mai sus se observă că frecvența cea mai mare a mediilor de la 

examenul de licență ale absolvenților din promoția 2017 se situează în intervalul 8,01-9,00. De 

asemenea, o pondere foarte mare o reprezintă mediile de licență cuprinse între 9,01-10. 
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IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN CADRUL  

INSTITUTULUI TEOLOGIC ADVENTIST 

 

Facultatea de Teologie Adventistă a derulat în anul universitar 2016/2017 activități de 

cercetare științifică pe următoarele direcții, în conformitate cu Strategia de cercetare științifică 

a Facultății pentru 2014-2020: 

- Teologie; 

- Sociologie; 

- Pedagogie. 

În anul universitar 2016-2017, prin activitatea de cercetare ştiinţifică de grup a 

cadrelor didactice şi cercetătorilor s-a dezvoltat o temă de cercetare fundamentală - 

"Perspectives on the Human Being and Society"- coordonată de către Zoltan Szallos-Farkas. 

Aceasta se va realiza în perioada 2016-2020. 

Un alt proiect de cercetare aplicată din perioada analizată este Global Church 

Member Survey, finanţat de către Global Conference of the Seventh Day Adventist Church. 

În anul universitar 2016-2017 s-a organizat o conferinţă internaţională de tip duplex 

Oxford-Cernica cu denumirea Perspectives on the Human Being and Society. Volumul 

conferinţei va fi publicat sub auspiciile revistei Symposion.  

Cadrele didactice titulare şi asociate au publicat în cadrul ITA: 

- 34 de articole in extenso în reviste şi volume de specialitate, indexate BDI; 

- 13 cărţi de autor publicate în edituri recunoscute, au coordonai şi editat volume, 

- traduceri, antologii etc; 

- 88 de lucrări prezentate la conferinţe naţionale si internaţionale  

În decursul anului universitar 2016-2017 cadrele didactice şi cercetătorii ITA au 

coordonat/ participat în 21 de contracte de cercetare. Cele mai importante au fost cele câştigate 

de ITA în calitate de beneficiar, respectiv Şansa Ia educaţie, şansa ta!, care s-a încheiat în anul 

2016, Global Church Members Survey, şi Perspectives on the Human Being and Society. 

În ceea ce priveşte calitatea de editor, membru în colectivul editorial al revistelor şi 

editurilor recunoscute, cadrele didactice şi cercetătorii ITA sunt implicate în calitatea amintită 

în 17 reviste, conferinţe şi edituri recunoscute. La nivelul ITA funcţionează trei reviste 

indexate în BDI, respectiv: Theorhema, Symposion şi Psihopedagogia Copilului. 

Colectivul ITA a organizat în anul universitar 2016-2017 un număr de şapte 

manifestări ştiinţifice şi şcoli de vară, dintre care amintim: 

- Seminar ştiinţific Istoriografie şi cult: o perspectivă veterotestamentară, 11 

ianuarie 2017 

- Conferinţa internaţională Perspectives on the Human Being and Society, Oxford - 

Cernica, 18-19 Mai 2017 
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- Conferinţa Internaţională Freedom of Religion and Conscience in Public 

Mentality 

- Conferinţa internaţională Globalization economic, social and moral implications, 

7-8 aprilie 2017, Maryland, SUA; eveniment organizat de către Institute for Peace 

Studies in Eastern Christianity - Harvard Divinity School, Research Association 

for Interdisciplinary Studies, Institute for Economic Forecasting Romanian 

Acadcmy, Athenaeum University, Scientia Moralitas Research Institute. 

Cadrele didactice şi cercetătorii ITA au participat în 2016-2017 la 17 întâlniri 

ştiinţifice din ţară/străinătate, pe bază de delegare, cele mai importante fiind două întâlniri 

științifice internaţionale ale Comitetului de cercetări biblice /Biblical Research Committee, 

Berna, Elveţia, în luna septembrie 2016 și în luna martie 2017, Conferinţa internaţională 

teologică despre teologie pastorală organizată la Stâna de vale, mai-iunie 2016, de către 

Conferinţa Transilvania de Sud, Conferinţa Naţională în Asistenţa Socială Inovare şi rezilienţă 

în asistenţa socială, ediţia a IX-a 16 iunie 2017, Bucureşti, Convenţia Naţională Adventistă de 

Asistenţă şi Misiune Socială, ediţia a doua. 5-7 mai 2017, Cernica 

 

V. ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN CADRUL INSTITUTULUI TEOLOGIC 

ADVENTIST 

 

În ceea ce privește managementul calității și auditului, în decursul anului 2017 a fost 

îmbunătățit Manualul procedurilor de calitate. Procedurile noi au fost inserate în manual, iar 

anumite activități au fost reglementate în premieră în anul 2017. Dintre cele mai importante 

documente privind calitatea dezvoltate în anul 2017 se amintesc regulamentul privind 

organizarea examenului de licență și regulamentul de admitere a condițiilor specifice privind 

organizarea admiterii pentru studenții internaționali. 

Managementul calității și al auditului în cadrul UAC s-a derulat în 2017 pe următoarele 

direcții: calitatea procesului managerial, calitatea procesului de învățământului, calitatea 

cercetării științifice, calitatea activității resurselor umane și calitatea activităților suport. 

La nivelul UAC funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii și 

Comisia de audit a calității educației. Acestea coordonează aplicarea procedurilor şi 

activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, elaborează anual „Raportul de autoevaluare a 

asigurării calităţii academice din UAC”, formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii 

educaţiei şi promovează asigurarea calităţii la nivelul întregii activităţi didactice şi de cercetare 

ştiinţifică desfăşurate în instituție. Atribuţiile comisiilor aferente procesului de asigurare a 

calității, precum şi organizarea şi funcţionarea acestora sunt reglementate de OUG 75/2005 şi 

Legea 87/2006, republicate, cu completările și modificările ulterioare. 

Calitatea procesului managerial încorporează proceduri de forma P1XX/I1XX și 

încorporează proceduri/instrucțiuni care stabilesc derularea procesului managerial, modalitatea 

de elaborare, redactare, verificare, analizare, aprobare, difuzare, modificare, gestionare, control 

şi arhivare a documentelor din cadrul instituției, a manualului calităţii şi a procedurilor / 

instrucțiunilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii aferente managementului instituțional, 

precum şi responsabilităţile care revin persoanelor implicate în managementul calităţii 

instituționale. Specific, aceste proceduri privesc: elaborarea, aprobarea, gestionarea şi controlul 

documentelor sistemului de management al calităţii; identificarea proceselor sistemului 

calităţii; auditul intern al calităţii; actualizarea şi urmărirea realizării planurilor strategice şi 

anuale; aplicarea sistemului de credite (ECTS); elaborarea ghidului de studii; autoevaluarea 

programului de studii de masterat; autoevaluarea programului de studii de licenţă; 
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monitorizarea sistemului tutorial şi comunicare bidirecţională; monitorizarea activităţilor de 

seminar, laborator, proiecte, aplicaţii practice; calitatea procesului de comunicare internă; 

accesul la informaţii de interes public; eliberarea actelor de studii. 

Procedurile privind calitatea procesului de învățământului au structura P2XX/I2XX și 

au drept scop prezentarea modului de derularea procesului de învățământ, precum și iniţierea, 

proiectarea/reproiectarea, autorizarea sau acreditarea, prezentarea, implementarea şi evaluarea 

procesului de învățământ din cadrul UAC. Procedurile aplicabile în cadrul instituției în acest 

moment sunt: calitatea programelor de studii; calitatea planului de învăţământ; calitatea fişei 

disciplinei; calitatea cursului şi manualului; calitatea procesului de predare a cursurilor; 

calitatea procesului de seminarizare şi a lucrărilor aplicative; calitatea procesului de practică de 

specialitate a studenţilor; calitatea învăţământului la ciclul de studii universitare de masterat; 

calitatea învăţământului la ciclul de studii universitare de doctorat; procesul educaţional centrat 

pe student; procesul de evaluare a studenţilor; procesul educaţional la forma de învăţământ cu 

frecvenţă redusă; procesul educaţional la învăţământul la distanţă; evaluarea performanţelor 

coordonatorilor de disciplină şi a tutorilor; evaluarea satisfacţiei studenţilor; evaluarea 

satisfacţiei absolvenţilor; rezultatele învăţării. 

Calitatea cercetării științifice este reglementată în cadrul UAC prin procedurile de tip 

P3XX/I3XX și cuprind: elaborarea strategiei şi a planurilor de cercetare ştiinţifică; analiză a 

activităţii de cercetare ştiinţifică şi de elaborare a raportului de evaluare a rezultatelor cercetării 

ştiinţifice; analiza activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul departamentului şi facultăţii; 

evaluare şi avizare a rezultatelor cercetării ştiinţifice; redactarea raportului de evaluare a 

cercetării ştiinţifice. 

Calitatea resurselor umane este reglementată prin proceduri de forma P4XX/I4XX și 

sintetizează dezvoltarea calității statului de funcţii; evaluarea multicriterială a cadrelor 

didactice; evaluarea cadrelor didactice de către studenţi; evaluarea colegială a cadrelor 

didactice; autoevaluarea cadrelor didactice; evaluarea performanţelor cadrelor didactice 

implicate în învăţământul cu frecvenţă redusă. 

Calitatea activităților suport sintetizează proceduri de tipul P5XX/I5XX și pun accent 

pe activitatea de practică pedagogică; realizarea materialelor didactice; monitorizarea şi 

evaluarea rezultatelor procesului educaţional implementat pe platforma Moodle; evaluarea 

internă a platformei de învăţământ electronic; colectarea taxelor de studii; rezolvarea 

reclamaţiilor şi sesizărilor; activitatea secretariatului; înmatricularea studenţilor; păstrarea şi 

arhivarea documentelor; registratura; evaluarea satisfacţiei angajatorilor. 

În anul 2017 au fost aplicate toate procedurile amintite. Asigurarea calității și auditarea 

acesteia s-au finalizat corespunzător. În anul 2017 toate procesele din cadrul UAC s-au derulat 

în limitele normale ale calității educației și auditului aferent. Problemele și recomandările 

specifice au fost punctate în rapoartele aferente fiecărei proceduri sau în raportul final privind 

asigurarea calității și de audit. 

 

 

 

VI. ASISTENȚA SPIRITUALĂ A STUDENȚILOR PRIN ACTIVITATEA DE 

CAPELANIE 

 

Institutul Teologic Adventist, ca instituție de învățământ superior confesională, este 

preocupat de dezvoltarea echilibrată și completă a studenților săi – atât din punct de vedere 

academic, dar și din punct de vedere social, fizic și spiritual. Asistența spirituală a studenților 
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ITA este coordonată de capelanul campusului, pastorul George Șchiopu, ale cărui obiective și 

activități pentru anul 2016 sunt detaliate în cele ce urmează. 

Obiectiv general:  

Cunoașterea lui Dumnezeu într-un mod personal și consolidarea relației cu El a 

studenților, a profesorilor și a personalului angajat în vederea maturizării creștine și a pregătirii 

pentru revenirea Domnului nostru Isus Hristos. 

 

Obiective specifice: 

1. Crearea unui cadru general care să favorizeze desfășurarea unui proces   educativ-

transformator prin rugăciune și Cuvânt. 

2. Consolidarea unității în campus și implicarea în misiune. 

3. Crearea de evenimente în cadrul procesului educativ cu scopul de a întări experiența 

creștină prin cultivarea dependenței de Dumnezeu și slujirea constantă a semenilor. 

 

Plan de lucru: 

1. Devoțional capelă - tematici: 

a) Asemenea Lui - Tematica generală a întâlnirilor de la capelă, având la bază predica 

de pe Muntele Fericirilor și cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor de Ellen 

White – primul semestru. 

b) Ascultăm de El - Tematica generală a întâlnirilor de la capelă, având la bază studiul 

celor 10 porunci și cartea Trăind cele 10 porunci de Trevor O’Reggio – al doilea 

semestru. 

 

2. Activități dezvoltare personală și spirituală: 

a) Luni – altarul de seară (prezența generală); 

b) Marți – altarul de seară (prezența pe clase)  

c) Miercuri – program capelă (prezența generală) + ora de rugăciune a profesorilor; 

d) Joi – altarul de seară (pe camere) + repetiție cor; 

e) Vineri – Servicii divine conduse de studenții anului IV TP și de la MA; 

f) Sâmbătă:  

- Devoțional susținut de studenții din anul I TP; 

- Servicii divine susținute de capelan sau invitați; 

- Seminare dezvoltare personală; 

- Clasa de botez (s-au botezat 2 studenți). 

3. Activități pentru dezvoltarea socială și fizică: 

a) Mese de părtășie – cel puțin o dată pe lună 

b) Activități sportive (30 minute / zi, 6 zile pe săptămână – proiectul Insanity) și jocuri 

și activități team-building (cel puțin lunar)  

 

4. Proiecte / evenimente: 

a) educaționale :  

- Eroi ai curajului – lecții de viață (întâlnire cu personalități de succes: Elvira 

Gocz),  

- Clubul de lectură - săptămânal 

- Clipuri educaționale (Arca valorilor) 
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- Invitați speciali pentru susținerea de seminare în domeniul creaționist (Stefano 

Bertolini și Noemi Duran Royo); 

- Întâlniri cu alți studenți (AMICUS - filiala București și Ploiești). 

 

b) misionare:  

- Implicarea studenților de la Teologie Pastorală (anii II, III, IV și MA) în 

campania de evanghelizare din luna februarie: România pentru Hristos (57 de 

persoane).  

- Casa ADRA – program săptămânal (în fiecare duminică seara) organizat pentru 

persoanele din adăpost (adulți și copii); 

- Meditații gratuite și activități educative pentru copiii din localitate (Orășelul 

Sănătății); 

- Sondaje de opinie cu scop misionar și distribuire de literatură (Cernica și satele 

vecine) 

- Penitenciar – susținere de seminarii spiritual-educative (o dată, de două ori pe 

lună, în funcție de cum am fost solicitați: Găești și Jilava); 

- Ridică-te și umblă – susținerea de programe spirituale (prezența constantă a 

unui student, și un program muzical);  

- Distribuire de literatură și pliante GLOW în București; 

- Vizite la spital și la căminul de bătrâni; 

 

c) spirituale:  

- proiecte desfășurate pe termen lung cu scopul menținerii consecvenței în relația 

cu Dumnezeu: Alături de proiectul Asemenea Lui (studiul cărții CMF) și 

Ascultăm de El (studiul cărții Trăind cele 10 porunci), am urmărit și lecturarea 

cărții scrise de Morris Venden: Asemenea lui Isus; 

- Săptămâna de rugăciune pentru fiecare început de semestru (Clădind pe Stâncă 

– octombrie 2016, invitat Charles Bediako și Un ceas împreună cu Mine! - 

Lucian Cristescu - martie, 2017); 

- Tabăra de studiu biblic WORDiNSIDE (08-13 august) – 35 de participanți. 

 

d) culturale: vizite la două muzee din București (CFR și Antipa) și la Grădina 

Zoologică. 

 

 

VII. RESPECTAREA ETICII ÎN CADRUL INSTITUTULUI TEOLOGIC ADVENTIST 

 

 

Comisia de etică a senatului Institutului Teologic Adventist din Cernica-Ilfov -a 

desfășurat activitatea, în perioada octombrie 2015  – 29 septembrie 2016,  conform Codului de 

etică universitară,  a  prevederilor  Legii  nr.  1/2011  a  Educației  Naționale și  cele  ale altor 

prevederi legale din domeniu.  

Comisia a funcționat în următoarele componențe: Inițial:  

Gheorghe ȘCHIOPU-CONSTANTIN - președinte 
Lect. univ. dr.  Laurenţiu-Florentin MOŢ – cadru didactic 
Lect. univ. dr. Zenobia NICULIŢĂ – cadru didactic 
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Daniel OLARIU - pastor 
Laurențiu NISTOR - bibliotecar 
Luiza CAPOTĂ - pedagog 
Tiberiu VASILACHE  - pedagog 
Bianca GUNĂ - student 
Ani-Ionuț CONSTANTIN – student 

 

Actual: 

Gheorghe ȘCHIOPU-CONSTANTIN - Capelan /Preşedinte 

Asist. univ. dr. Eliza SPĂTĂRELU  

Lect. univ. dr.  Zenobia NICULIŢĂ    

Daniel OLARIU - Pastor 

Rebecca-Rahela RADU - Pedagog 

Tiberiu VASILACHE  - Pedagog 

Laurenţiu-Gabriel NISTOR - Bibliotecar 

Simina TOMOIAGĂ - Student PIPP 

Ani-Ionuţ CONSTANTIN - Student TP 

 

În activitatea sa, Comisia a avut in vedere valorile promovate prin Codul de etică si 

deontologie profesională universitară al ITA, respectiv: libertatea academică, integritatea 

morală, autonomia personală, dreptatea si echitatea, onestitatea, cinstea, corectitudinea, datoria, 

respectul, transparenta si responsabilitatea.  

Raportat la prevederile explicite ale Codului de etică și deontologie universitară, 

comisia apreciază că, in perioada de raportare, și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, 

reușind să promoveze ansamblul principiilor ce fundamentează etica universitară, iar acțiunile 

sale concrete de cercetare a unor sesizări de abateri de la etica au fost conform procedurilor 

destinate respectării acesteia.  

Continuând tradiția anterioara, s-a urmărit, cu precădere, prevenirea situațiilor de 

abatere de la etica universitară, printr-o activitate referitoare la evitarea situațiilor de plagiat la 

nivelul cadrelor didactice, cât si a studenților, a rezultatelor cercetării sau a publicațiilor altor 

autori, de incompatibilități sau conflicte de interese și aprecierea membrilor comunității 

academice, exclusiv pe baza meritului, a valorii și competentei.  

În acest sens, a fost verificată respectarea obligației potrivit căreia, la depunerea lucrării 

de licență, în vederea susținerii, autorul este obligat să completeze o declarație pe proprie 

răspundere referitoare la originalitatea lucrării, atrăgând astfel atenția tuturor asupra 

importantei originalității lucrărilor.  

Privitor la situațiile de conflicte de interese si incompatibilități, așa cum sunt prevăzute 

in Codul de etică, nu au fost raportate sau constatate abateri în cursul perioadei de raportare. 

Pentru evitarea acestora, cadrele didactice care participă la concursuri completează declarații 

speciale, privind situația referitoare la conflicte de interese și incompatibilități.  

A existat o preocupare permanent și pentru respectarea celorlalte norme de etică 

universitară, precum dreptatea și echitatea, onestitatea, cinstea, corectitudinea, respectul sau 

transparența, în special în legătură cu activitatea personalului didactic și a celui de conducere.  

In anul calendaristic 2017 nu au fost înregistrate abateri de la buna conduită etică în 

activitatea de cercetare-dezvoltare. 
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În perioada supusă analizei, au existat două sesizări privind posibile abateri de la etica 

universitară cu privire la nerespectarea regulamentelor în vigoare, care au fost analizate și 

soluționate de Comisie, conform procedurilor aferente din cod. Ca urmare a abaterii de la 

Regulamentul de funcționare a căminelor studențești prin repetarea de a întârzia intrarea în 

campus după ora 22:00, s-a ajuns la propunerea pentru sancționarea studentei de a nu mai locui 

în campus pentru o săptămână calendaristică. În cazul în care își menține obiceiul de a încălca 

regulamentul căminului, începând cu anul universitar viitor (2017-2018) să nu aibă dreptul de a 

mai fi cazată în căminul de studenți. 

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia de etică a ITA apreciază că, în 

perioada de raportare, a reușit să-si îndeplinească atribuțiile stabilite de Codul de etică 

universitară al ITA, asigurând o realizare corespunzătoare a activității de promovare a regulilor 

si principiilor eticii universitare precum si de propuneri de soluționare a sesizărilor.  

 

 

VIII. SITUAȚIA INSERȚIEI ABSOLVENȚILOR 

 

În anul 2017, situația inserției absolvenților Institutului Teologic Adventist este 

următoarea: 

- programul de studii de licență Teologie Pastorală, dintre cei 13 de absolvenți, 8 

urmează studii de masterat în domeniul specializării absolvite (61,5%); 

- programul de studii de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – 

dintre cei 21 de absolvenți, 17 sunt angajați în domeniul specializării absolvite (80,9%); 

- programul de studii de licență limba și literatura Română – Limba și Literatura 

Engleză, dintre cei nouă absolvenți, trei lucrează în domeniul specializării absolvite (33,3%) și 

trei urmează studii de master (33,3%). 

Din analiza situației inserției absolvenților se observă încadrarea în cerințele ARACIS 

pentru toate programele de studii (la TP angajarea survine după finalizarea studiilor masterale).  

 

IX. ACTIVITATEA BIROULUI DE PROMOVARE 

 

În anul universitar 2016 - 2017 activitățile și proiectele Biroului de Promovare a 

Institutului Teologic Adventist au avut în atenție mai multe direcții de lucru. Având în vedere 

că tinerii reprezintă principalul grup țintă la care trebuie să ajungă mesajele transmise de la 

Institut, s-au continuat cu prioritate proiectele din mediul online și producția de clipuri și 

spoturi audio video. Tot ca materialele video au fost înregistrate peste 40 de emisiuni TV 

Academica prin care a fost de promovată misiunea Institutului Teologic Adventist și a Școlii 

Postliceale Sanitare Dr. Luca din Cernica. În cadrul acestor emisiuni am avut posibilitatea să 

prezentăm activitatea, programele și proiectele în care sunt implicați profesorii și studenții din 

campusul adventist din Cernica. Mesajul despre valoarea și necesitatea educației adventiste la 
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nivel superior a fost transmis atât prin dezbaterile din cadrul emisiunilor filmate cât și prin 

reportajele sau materialele video pregătite pentru fiecare ediție a programului TV.  

Așa cum s-a întâmplat în fiecare an, și în ultimul an la oferta de programe și proiecte 

desfășurate în cadrul biroului de promovare s-au adăugat noi inițiative. În anul universitar 2016 

– 2017 au fost mai multe activități în zona comunei Cernica atât pentru a oferi o mai mare 

vizibilitate campusului din Cernica dar și ca răspuns la deschiderea oficialităților și a 

cetățenilor față de instituțiile de educație ale biserici din comuna lor. Această apropiere se vede 

în primul rând prin creșterea numărului de persoane din zonă care s-au înscris atât la 

programele de licență oferite de Institutul Teologic Adventist cât și la Școala Sanitară.        

 Activitatea de promovare a avut în atenție pregătirea de obiecte promoționale și 

tipărirea de materiale cu oferta educațională a campusului Adventist din Cernica și/sau 

informații despre evenimentele și activitățile în care au fost implicați profesori și studenți ai 

institutului. Participarea la evenimentele organizate în Biserica Adventistă din România sau din 

străinătate, organizarea Zilelor Institutului Teologic Adventist sau a Convenției Naționale 

Adventiste de Asistență și Misiune Socială, precum și vizitele la liceele teologice adventiste au 

fost alte inițiative care au contat în lucrarea de promovare. Dar, mai mult decât tot ceea ce 

putem și trebuie să facem ca oameni, rămân convingerea  și recunoștința că prezența lui 

Dumnezeu în această lucrare va aduce în continuare rezultatele așteptate sau chiar nesperate. 

Experiența ultimilor cinci ani, timp în care numărul studenților admiși la Institutul Teologic 

Adventist și la Școala Postliceală Sanitară a crescut continuu, ne-a confirmat că eforturile 

noastre își găsesc împlinirea deplină numai după binecuvântarea divină.    

Cele mai semnificative proiecte și activități desfășurare în anul universitar 2016 -2017 

sunt prezentate în raportul de mai jos. 

 1. Prezența Institutului Teologic Adventist în mass-media: 

- 44 de emisiuni Academica 

- 30 de reportaje cu studenți, profesori sau angajați ai Institutului și despre alte 

evenimente și subiecte care au în atenție activitatea campusul din Cernica sau 

educația adventistă. Multe dintre aceste reportaje au fost postate pe canalul video 

www.youtubecom sau rețeaua de socializare www.facebook.com și au adunat zeci 

de mii de vizualizări.   

- Participarea la mai multe emisiuni realizate de Speranța TV (În obiectiv, Convorbiri 

de seară, Școala Cuvântului sau Provocările vieții).  

- Intervenții în direct la Radio Vecea Speranței pentru promovarea sesiunilor de 

admitere, a evenimentelor din campus și a proiectelor în care au fost implicați 

profesorii și studenții ITA.  

- 2 Emisiuni Biserica în acțiune despre Institut difuzate în prime-time. Au fost 

prezentate două emisiuni despre Zilele ITA și Misiune Socială și Festivitatea de 

absolvire.  

- Spoturi TV și spoturi radio pentru sesiunea de admitere din iulie si septembrie, 

precum și la alte evenimente sau proiecte organizate de Institutul Teologic 

Adventist, cum ar fi concerte, proiecte de misiune, Zilele Institutului sau festivitatea 

de absolvire. Videoclipurile au fost postate pe canalul video www.youtubecom 

și/sau pe rețeaua de socializare www.facebook.com   

- 2 Concerte difuzate la Speranța Tv în decembrie 2016 și aprilie 2017 

- Un buletin despre admitere la Institutul Teologic Adventist în format electronic 

postat pe site-ul ISSUU la adresa: 

http://www.youtubecom/
http://www.facebook.com/
http://www.youtubecom/
http://www.facebook.com/
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https://issuu.com/institutulteologicadventistdincerni/docs/dosar_admitere_word_20

17_optimizat  

- Bannere publicitare pe site-urile www.institutadventist.ro, www.intercer.org, 

www.adventist.ro, și postări pe pagina de Facebook ITA despre sesiunile de 

admitere și alte evenimente. 

- Știri la adventist.ro, Intercer și Știrile de Sabat. 

- Actualizarea și administrarea paginii de internet a Institutului. 

(www.institutadvenitst.ro) împreună cu o echipă de colaboratori.  

- Administrarea paginii de Facebook a Institutului care a ajuns la peste 4100 de 

aprecieri.  

o https://www.facebook.com/institutadventist  

- Administrarea conturilor de Facebook pentru promovarea activităților și proiectelor 

din cadrul Institutului Teologic Adventist:  

o https://www.facebook.com/InstitutulTeologicAdventistAlumni 

o https://www.facebook.com/pages/Institutul-Teologic-Adventist-

Video/150160028515109  

o https://www.facebook.com/orchestradeclopotegeneze 

o https://www.facebook.com/educatieadventista 

- Administrarea contului de Facebook a Școlii Postliceale Sanitare “Dr. Luca” din 

Cernica: 

o https://www.facebook.com/scoalapostlicealadrlucacernica/ 

 

2. Obiecte promoționale și materiale tipărite despre Institut 

- 1000 de pixuri inscripționate cu date de contact ale Institutului Teologic Adventist. 

- 200 de afișe cu promovarea sesiunilor de admitere din lunile iulie și septembrie.  

- 4 articole la Curierul Adventist.   

- Tipărirea cărții Pune-ți biserica în mișcare! în peste 3500 de exemplare limba 

română și 1000 de exemplare în limba maghiară cu mesaj promoțional despre 

Institutul Teologic Adventist. 

- Pliante ITA oferite la evenimentele bisericii și în vizitele organizate cu studenții în 

țară și străinătate. 

- Promovarea sesiunilor de admitere în buletinele Info Banat, Muntenia, Moldova și 

Oltenia. 

- Un buletin informativ despre admiterea la Institutul Teologic Adventist.   

- 30 de dosare cu Ghidul candidatului la Institutul Teologic Adventist. 

- Afișe pentru evenimentele organizate de Institutul Teologic Adventist în campus 

și/sau în țară. 

- Prezență publicitară în publicațiile biserici: 1 apariție în Studiile Biblice pentru 

majori, 1 apariție în Studiile Biblice pentru Companioni, 1 apariție în Prelegerile 

pentru Săptămâna de Rugăciune a Tineretului și 2 în Curierul Adventist. Toate 

aceste mesaje au fost traduse și în limba maghiară. 

- Au fost pregătite 200 de felicitări cu ocazia noului an, felicitări care au fost trimise 

personalului administrativ de la instituțiile AZS din România, profesorilor din 

instituțiile adventiste din țară, reprezentanților instituțiilor cu care colaborează 

Institutul și altor parteneri. 

 

3. Evenimente organizate de departamentul de promovare: 

- Concert la Biserica Adventistă de Centură cu participarea Orchestrei de clopote a 

ITA și grupul bărbătesc Melody Quartet (10.12.2016). 

http://www.institutadvenitst.ro/
https://www.facebook.com/institutadventist
https://www.facebook.com/InstitutulTeologicAdventistAlumni
https://www.facebook.com/pages/Institutul-Teologic-Adventist-Video/150160028515109
https://www.facebook.com/pages/Institutul-Teologic-Adventist-Video/150160028515109
https://www.facebook.com/orchestradeclopotegeneze
https://www.facebook.com/educatieadventista
https://www.facebook.com/scoalapostlicealadrlucacernica/
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- Concert la Institutul Teologic Adventist cu participarea Orchestrei de clopote a ITA 

și grupul bărbătesc Melody Quartet (17.12.2016). 

- Vizită la Liceul Teologic Adventist din Craiova (13-14.01.2017). 

- Vizită la Liceul Teologic Adventist din București (16-17.05.2017). 

- Vizită la Liceul Teologic Adventist din Cluj Napoca (11.03.2017). 

- Sabatul Părinților la Institutul Teologic Adventist (18.03.2017). 

- Proiectul “O șansă caldă” prin care s-a oferit hrană caldă persoanelor străzii din 

zona Gării de Nord - (30.03.2017). 

- Concert la Biserica Adventistă din Brașov (08.04.2017). 

- Zilele Institutului Teologic Adventist 12-14 mai 2017 cu participarea lui Ranko 

Stefanovic din SUA, profesor la Andrews University.  

- Convenția Națională Adventistă de Asistență și Misiune Socială, Cernica 05 – 

07.05.2017. 

- Turneu internațional cu 30 de studenți în Austria – Cehia – Polonia în perioada 

13.04.2016 – 24.04.2017. 

- Concert la Institutul Teologic Adventist cu participarea formaților corale de la 

liceele adventiste din țară, Orchestra de clopote a ITA și grupul bărbătesc Melody 

Quartet (13.05.2017). 

 

4. Proiecte susținute personal: 

-  2 Vizite la LTA București la clasele a XII –a și a XI-a (discuții personale cu elevii 

cu privire la orientarea profesională).  

- 1 Vizită la LTA Craiova la clasele a XII -a și a XI-a (discuții personale cu elevii cu 

privire la orientarea profesională). 

- 1 Vizită la LTA Cluj Napoca la clasele a XII-a și a XI –a (discuții personale cu 

elevii cu privire la orientarea profesională).   

- Prezența la mai multe întâlniri cu slujbașii bisericilor adventiste locale organizate în 

Conferința Muntenia și la întâlnirea cu slujbașii organizată de conferința Moldova.  

- Participare cu anunțuri și clipuri video la adunările elective organizate în 

conferințele Muntenia (23.04.2017), Oltenia (26.04.2017) și Moldova (02.04.2017).   

- Biserici vizitate pentru servicii divine și promovare ITA: Turda (03.12.2016), 

București Biserica de Centură (12.11.2016), București Crinul (18.02.2017), Florești 

(25.03.2017), Luduș (05.08.2016), Biserica București Foișor (12.08.2017) și altele. 

 

5. Proiecte de misiune și vizite cu studenți ITA în biserici adventiste din România: 

- Vizită la Radovanu (20.05.2016). 

- Concert și vizite în bisericile adventiste din Moisei (21-22.04.2017) 

 

6. Participare la evenimente ale Bisericii Adventiste din România: 

- Cantonament pastoral național la Sătic (12-14.09.2017). 

- Congresul Cadrelor Didactice Adventiste, Cernica (1-2 septembrie 2016). 

- Participare la mai multe întâlniri pastorale în conferințele Muntenia, Moldova și Tr. 

Nord.  

 

7. Participare la evenimente ale Bisericii Adventiste din străinătate: 

- Vizită la Institutul Teologic Adventist din Polonia (21-23.10.2016) 

- Concert și vizită în Biserica Adventistă română din Viena (15.04.2017) 

- Participare prin delegare la Congresul Pan European Valencia (1- 5. 08. 2017). 
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8. Evenimente organizate de departamentul de promovare în zona comunei 

Cernica: 

- Orășelul sănătății pentru copii la Școala Gimnazială Nr. 1 din Cernica 

25.05.2017. 

 

            9. Donații primite în urma proiectelor depuse pentru strângere de fonduri:  

- 40.000 ron donație din partea ASI pentru proiecte media. 

- 20.000 ron donații din alte surse. 

 

 

Conf. Univ. Dr. Roxana Paraschiv 

Rectorul Institutului Teologic Adventist 

 

 


