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I. SITUAȚIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂȚII ADVENTUS DIN 

CERNICA  ÎN ANUL 2020 
 

Analizand situatia administrativ - financiara a Universității Adventus din Cernica în 

intervalul ianuarie – decembrie 2020, la finalul exercițiului financiar putem observa 

următoarele date: 

✓ veniturile totale ale instituției sunt de 7.303.519,21 lei, iar cheltuielile totale 

însumează  6.239.745,56 lei, ceea ce înseamnă că la finalul anului avem un 

profit de 1.063.773,65 lei  

✓ veniturile provenite din taxele încasate de la studenți sunt in valoare de 

459.837,56 lei, în creștere cu 6.556,52  lei față de anul 2019. 

✓ în anul 2020 cheltuielile administrative au fost mai mici cu 94.571,10 lei față 

de 2019  

✓ încasările fiduciare au crescut in anul 2020 faţă de anul 2019 cu 323.875,60 lei 

✓ in privinta cheltuielilor de personal pe categorii de angajati avem urmatoarea 

situatie: 

- profesori adventisti cu norma de baza si norma partiala 1.540.451,75 lei 

- profesori cu norma de baza si norma partiala neadventisti 418.353,98 

lei 

- personal administrativ (in aceasta categorie intra si pastorii care nu au 

studiile finalizate si nu pot fi incadrati la profesori) : 2.247.626,29 lei. 
    Creştere absolută 

  2019 2020 2020/2019 

Taxe studenţi  453.280,62 459.837,14 6.556,52 

Masă, cazare studenţi 617.143,31 238.156,50 -378.986,81 

Donaţii/ sponsorizari 34.889,5 32.205,00 -2.684,50 

Alte venituri  660.501,50 701.635,71 41.134,21 

Venituri din dobanzi  59.451,68 86.008,18 26.556,50 

Total 1.825.266,61 1.517.842,53 -302.055,08 

Zecimi conferinţe 5.461.801,08 5.785.676,68 323.875,60 

Total venituri 7.287.067,69 7.303.519,21 16.451,52 
 

    Creştere absolută 

  2019 2020 2020/2019 
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    Creştere absolută 

Cheltuieli de personal 4.097.074,55 4.320.892,53 223.818,03 

Cheltuieli aferente studentilor 820.352,95 530.774,10 -289.578,85 

Alte cheltuieli administrative 1.711.936,02 1.086.057,30 -625.878,72 

Amortizari 139.788,99 302.021,63 162.232,64 

Total 6.769.152,51 6.239.745,56 1.063.773,65 

 
Comparand taxele studentilor si cheltuielile cu salariile pe programe avem urmatoarele 

rezultate: 

Program de studii Taxe şcolare Salarii profesori Rezultat 

Teologie pastorală 151.895,92 762.761 -610.865,08 

Asistenţă socială 112.317,11 407.309 -294.991,89 

Pedagogie 195.624,11 589.293 -393.668,89 

Total 459.837,14 1.759.363 -1.299.525,86 

 

Contracte în derulare în anul 2020: 

- Telekom - internet  si telefonie fixa - 2041071 / 09.08.2005/ J417000035224 / 

13.12.2001 in valoare de – 25709,89 lei 

- Orange –telefonie mobila- BC/0324/1203 / 20.12.2003  - in valoare de – 

14239,99 lei 

- Renovatio Trading SRL -furnizor de energie electrică-  

RT.CV120020/31.01.2012 – in valoare de – 160848,71 lei 

- Sucitu Mihai PFA – servicii fotografice – promovare si publicitate –– in 

valoare de –4788  lei 

- Anvergura Production SRL – servicii fimare – in valoare de 1959 lei 

- RCS RDS – internet - 9019021939/07.12.2010 – in valoare de 12702,77 lei 

- SC Logos Sfera International  -  in valoare de – 2805 lei 

- Omniasig  - asigurari -752716/16.05.2007 - in valoare de – 11351,78 lei 

- Next Energy -furnizor de gaze naturale -  in valoare de – 346178,63 lei  

- Clinica Romgermed - Servicii de medicină a muncii – 333 / 11.11.2003; 801 / 

01.10.2004 -  in valoare de – 3000 lei 

- Apele Romane 758 / 2005; 758 / 2006 -  in valoare de – 1734,58  lei 

- Eurototal SRL – analize apa - in valoare de – 1808 lei 

- Cristar Proiect SRL – contract de service pt. reautorizarea functionarii celor 4 

cazane –  in valoare de – 11900 lei 

- Arobs Transilvania Software – servicii GPS –  in valoare de – 3164 lei 

- Coral service Group – service retea internet – in valoare de – 24179 lei 

- Vizal SRL – signalistică campus – in valoare de – 10957 lei 

- SalPrest&Cleaning SRL – salubritate – 32/01.03.2011 in valoare de  - 26294 

lei 

-     Copy-service – service copiatoare -  in valoare de – 6198 lei 

- TCP Sistem SRL  asigurarea functionarii la parametri normali a sistemelor de 

avertizare incendiu - 87/06.04.2011 -  in valoare de – 10.003 lei 

- Thomas 76 S.R.L. - dezinsecţie deratizare –312/08.06.2012 -  in valoare de – 

21837 lei  

- OMV Petrom Marketing SRL – combustibil parc auto – in valoare de  - 62583 

lei 

- Retele Electroservice -servicii PRAM– 01 / 20.01.2004; 34 / 10.03.2005; 24 – 

27.03.2006 -  in valoare de – 7973 lei 
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II. SITUAȚIA PERSONALULUI ACADEMIC  ȘI A POSTURILOR 

VACANTE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII ADVENTUS DIN CERNICA  

II.1. Evaluări periodice externe 

Universitatea Adventus s-a aflat la nivelul anului 2020 în pregătire permanentă pentru 

evaluarea internă periodică din partea AAA (Adventist Accreditation Association). Dosarul 

universității cu toată documentația care ni s-a cerut fiind deja încărcat în platforma AAA de la 

nivelul Conferinței Generale a Bisericilor Adventiste de Ziua a Șaptea. În luna decembrie ar fi 

trebuit să aibă loc o serie de întâlniri și procesul efectiv de evaluare instituțională, dar 

pandemia a dus la amânarea acestora până la o dată ulterioară când deplasarea va fi posibilă. 

 La nivelul țării noastre, unul dintre cele mai importante evenimente academice este 

inițierea procesului de evaluare instituțională și a programelor de Asistență Socială și Teologie 

Adventistă Pastorală, în acord cu OUG din 29.04.2020 (Art. 14) și cu încheierea perioadei de 

grație oferit universităților din România la începutul pandemiei. Comisia de evaluare din 

partea ARACIS a primit dosarul de evaluarea și documentația aferentă la începutul lui 2021 și 

este așteptată în perioada 20-26 mai, 2021.  

II.2. Structura Facultății de Teologie și Științe Sociale  în anul universitar 2019 – 2020 

Tabel nr. 1 – Programe de studii administrate în cadrul FTSS 

Nr. 
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Facultatea de Teologie și Științe sociale (FTSS) 

1. 
Ştiinţe ale 

educaţiei 
Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar (PIPP) 
A IF 180 30 

2. Asistenţă socială Asistenţă socială (AS) A IF 180 30 

3. Teologie Teologie adventistă pastorală (TP) A IF 240 30 

În anul universitar 2019-2020, Universitatea Adventus a funcționat cu 3 

specializări/programe de studii, toate acreditate, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 326 / 

23.05.2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor 

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

universitar 2019-2020.  
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II.3. Situaţia sintetică a personalului didactic din Universitate- comparaţie, anii 

universitari 2017 - 2018, 2018 - 2019 - 

Tabel nr. 2 – Numărul cadrelor didactice în funcție de raporturile contractuale cu UA și 

afilierea religioasă, situație comparativă* 

CATEGORII 
Numărul de cadre didactice 

2018-2019 2019-2020 

Total cadre didactice, din care: 29 30 

Cu normă bază -Total 15 17 

Colaboratori -Total 14 13 

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

Derularea programelor de studii în anul universitar 2019-2020 a fost susţinută de un 

corp profesoral format din 30 de cadre didactice care au acoperit cele 25 de posturi didactice 

din statul de funcţii. Efectivul total de cadre didactice este format din 17 (57%) cadre didactice 

cu normă de bază la UA și 13 cadre didactice cu contract de colaborare/asociere. Un post 

rezervat și cele trei posturi vacante, aprobate pentru a fi scoase la concurs, sunt acoperite cu 

cadre didactice titularizate în învăţământul superior cu normă de bază la UA. 

 

Grafic nr. 1 – Structura cadrelor didactice pe categorii de încadrare în anul universitar 2019-

2020 

 
În graficul 2 (care reflectă situația din statul de funcții) se observă că în anul 

universitar 2019-2020, din totalul cadrelor didactice, 57% reprezintă cadrele didactice cu 

normă de bază. 43% din total sunt cadre didactice asociate.  

II.4. Dinamica posturilor didactice din Statul de funcţii - comparaţie, anii universitari 

2018 - 2019 și 2019 – 2020 

Tabel nr. 3 – Numărul posturilor din Statul de funcții conform gradului de ocupare 

An univ. Total 

Posturi 

Din care Profesor Conferențiar Lector Asistent 

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

2018 - 2019 26 24 2 2 1 1 8 8 0 16 15 1 0 0 0 

2019 - 2020 25 22 3 2 2 0 7 7 0 15 13 2 1 0 1 

(O – posturi ocupate, V – posturi vacante, T – total) 
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În anul universitar 2019-2020, Statul de funcţii de personal didactic al UA a prevăzut 

un număr de 25 de posturi didactice. Din totalul posturilor, un număr de 5 sunt formate din 

fracţiuni de normă, acoperite cu 2 sau mai multe cadre didactice. Un număr de 4 cadre 

didactice cu normă de bază acoperă mai mult de o normă didactică la UA. 

În anul universitar 2019-2020 au fost scoase la concurs un număr de 3 posturi 

didactice vacante, cu angajare pe perioadă nedeterminată. În urma concursurilor de titularizare 

efectuate pe parcursul anului universitar 2019-2020, au fost ocupate următoarele posturi: 

 Lect. univ. dr. Laurențiu-Gabriel Ionescu, postul de lector, poz. nr. 7, domeniul 

teologie, începând cu sem. II/2019-2020 

 Asist. univ. dr. Cristian-Marius Munteanu, postul de asistent, poz.18, domeniul 

teologie, începând cu sem. II/2019-2020 

 Lect. univ. dr. Ramona Kiru, postul de lector, poz.17, domeniul științe ale 

educației, începând cu sem. I/2020-2021 

 

Tabel nr. 5  – Numărul posturilor din Statul de funcții pentru AU 2019-2020, conform poziției 

/ normei ocupate 

Categoria 

TOTAL 

posturi în 

statul de 

funcții 

din care:  din care:  

Posturi 

didactice la 

norma de bază % 

Posturi didactice 

la plata cu ora 

sau cumul % 

Prof. 2 1 50,00% 1 50,00% 

Conf. 7 5 71,43% 2 28,57% 

Lect. 15 11 73,33% 4 26,67% 

Asist. 1 1 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 25 18 72,00% 7 28,00% 

Din tabelul nr. 5 se constată că posturile cu normă de bază reprezintă 72% 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. 

II.5 Statistici studenţi 

 

Tabel nr. 5 - Numărul de studenţi pe programe şi ani de studii în anul universitar 2019-2020 

Programul de studii 
Anii de studiu  

Total 
I II III IV PS* 

Teologie adventistă pastorală 13 14 13 16 - 56 

Asistenţă Socială 18 12 11 - 3 44 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 30 24 22 - - 76 

TOTAL   61 50 46 16 3 176 

*PS – prelungire de studii 

 

 

 

 

 

 

 



Universitatea Adventus din Cernica 

Raportul Rectorului privind starea Universității Adventus în anul 2020                                                                          8 

Grafic nr. 2 – Distribuția numărului de studenți pe programe de studii în anul universitar 2019-

2020 

 
 

În anul universitar 2019-2020 UA a avut înscriși, la cele trei specializări/programe de 

studii de licenţă, un număr de 176 studenţi. Ponderile cele mai ridicate în numărul total de 

studenţi o au programele Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (43%) și Teologie 

pastorală (32%). 

Din numărul total de studenţi (176), un număr de 9 studenţi sunt înscriși simultan la 

două programe de studii în cadrul UA. 

 

Tabel nr. 6 - Dinamica numărului total de studenţi pe programe de studii în AU 2018-2019 și 2019-

2020 

Programe de studii 2018-2019 2019-2020 

Teologie adventistă pastorală 62 56 

Asistenţă Socială 45 44 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 74 76 

TOTAL 181 176 

 
 

Grafic nr. 3 – Dinamica numărului total de studenți pe programe în AU 2018 - 2019 și 2019 - 2020 
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În anul universitar 2019-2020, față de anul universitar precedent, se observă o ușoară 

scădere a numărului total de studenți.  

 

Tabel nr. 8 - Dinamica numărului de studenţi admişi şi înmatriculaţi în anul I, pe programe, în 

AU 2018-2019 și 2019-2020 

Programe de studii 2018-2019 2019-2020 

Teologie adventistă pastorală 16 13 

Asistenţă socială 18 18 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 25 30 

TOTAL   59 61 

 

Grafic nr. 4 – Dinamica numărului total de studenți admiși și înmatriculați în anul I de studii, 

în AU 2018-2019 și 2019-2020 

 
În ce privește numărul de studenți înscriși și înmatriculați în anul I de studii în anul 

2019-2020, se observă că numărul de studenți înscriși în anul I la specializarea Teologie 

pastorală înregistrează o ușoară scădere, în timp ce la PIPP numărul lor este în creștere față de 

anul precedent. 

II.6 Statistici privind dinamica fenomenului demografic în rândul studenților FTSS în 

AU 2018-2019 și 2019-2020 

Grafic nr. 5 – Apartenența religioasă a studenților UA 
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Din graficul nr. 5 se observă că în anul universitar 2019-2020 numărul de studenți 

neadventiști a crescut cu 4% față de anul anterior. 

 

 

Grafic nr. 6 – Statutul marital 
 

 
Din graficul nr. 6 se observă că studenții necăsătoriți reprezintă 56% din numărul 

total al studenților. Acest aspect corelează strâns cu vârstele studenților UA, cf. grafic nr.12, 

de unde se observă că mai mult de jumătate dintre studenți au vârsta cuprinsă între 18-25 ani. 

În anul universitar 2019-2020 procentul studenților căsătoriți crește cu 4% față de 

anul precedent.  

 

Grafic nr. 7 – Dinamica structurii pe sexe a studentilor 
 

 
Din graficul nr. 7 se observă că în cei doi ani universitari comparați, proporțiile 

studenților în ce privește apartenența de gen se păstrează relativ constant. În anul universitar 

2019-2020 sunt cu 14% mai multe persoane de sex feminin față de anul anterior. 
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Grafic nr. 8 – Situația studenților pe grupe de vârstă 

 
Din graficul nr. 8 se observă că numărul de studenți cu vârsta cuprinsă între 18-22 ani 

este cel mai numeros (41%), situație ce se încadrează în tendința generală. Față de anul 

anterior, în anul universitar 2019-2020 se observă o scădere a numărului de studenți cu vârsta 

cuprinsă  între 18-22 ani și ușoare ușoare creșteri pe segmentele de vârstă 23-25, 40-44 ani. 
 

Grafic nr. 9 – Situația studenților după mediul de proveniență (Urban/Rural) 
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Din graficul nr. 9 se poate observa că, în AU 2019-2020 numărul de studenți din 

mediul rural reprezintă 61% din nr. total de studenți, procent care se păstrează relativ constant 

comparativ cu anul anterior. 

 

Grafic nr. 10 – Situația studenților după etnie 

 
 

Din graficul nr. 10 se observă că procentul studenților care au declarat altă etnie, 

crește ușor față de anul anterior. 

Grafic nr. 11 – Situația studenților UA înregistrați ca studenți la a doua facultate, inclusiv la 

alte universități 

 
Din graficul nr. 11 se observă că studenții înregistrați la a doua facultate reprezintă un 

număr semnificativ, la fiecare dintre cele 3 programe de studii. Procentul studenților UA 

înregistrați la a doua facultate, în anul universitar 2019-2020 este de 36%. Cei mai mulți 

studenți care se află la a doua specializare de licență sunt la PIPP (39%). 
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Grafic nr. 12 – Situația studenților maturi, pe programe de studii, în anul universitar 2019-

2020 (care nu au intrat imediat la ciclul de licență după absolvirea liceului) 

 
Din graficul nr. 12 se observă că numărul studenților UA care se înscriu la studii 

universitare de licență imediat după absolvirea ciclului secundar superior, este mai mic în 

comparație cu studenții maturi. Ecartul cel mai semnificativ se evicențiază la programele PIPP 

și AS. 

 

Tabel nr. 9 – Situația studenților cu dificultăți sociale și de sănătate 

Specializarea Orfani Dizabilitati 
Proveniti din familii 

monoparentale 

Proveniti din case 

de copii 

AS 2 2 0 0 

PIPP 2 1 1 0 

TP 0 2 0 0 

TOTAL 4 5 1 0 

Tabelul nr. 9 cuprinde numărul studenților UA care au declarat la înscrierea în anul 

universitar 2019-2020, pe bază de documente, apartenența la categoriile precizate. 

 

Grafic nr. 13 – Situația studenților UA după conferința / țara din care provin 

 

În statistică sunt cuprinşi studenţii de la toate programele de licenţă (176). 
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La fel ca în anii universitari anteriori, în anul universitar 2019-2020, cei mai mulţi 

studenţi provin din Conferinţa Muntenia (39%), iar 30% aparțin de celelalte 5 conferințe ale 

Uniunii Române. 

 

III.7. Raport Statistic - Absolvenţi 
 

Tabel nr. 10 – Situația la nivelul promoțiilor de Teologie pastorală, cohortele 2016-2019 și 

2016-2020 

Promoţia 

Nr. 

 înscrişi în 

ultimul an de 

studii 

Nr.  

Absolvenţi 

Nr. înscrişi la 

licenţă 

Nr. 

Licenţiaţi 

% 

Licenţiaţi din 

total 

absolvenţi 

% 

 Licenţiaţi 

din total 

înscrişi 

2015-2019 16 16 14 14 87,50% 100,00% 

2016-2020 16 12 10 10 83,33% 100,00% 

 

Grafic nr. 14 – Dinamica promoțiilor TP, 2019 și 2020 
 

 
Graficul de mai sus prezintă comparativ evoluţia finalizării studiilor de licență a 

promoţiilor TP 2019 şi 2020. Se observă că atât finalizarea studiilor cu diplomă de licență, cât 

și promovabilitatea la examenul de licență sunt foarte bune. 

 

Tabel nr. 11 - Situația la nivelul promoțiilor de Asistență socială, cohortele 2016-2019 și 

2017-2020 

Promoţia 

Nr. 

 înscrişi în 

ultimul an 

de studii 

Nr.  

Absolvenţi 

Nr. înscrişi 

la licenţă 

Nr. 

Licenţiaţi 

% 

Licenţiaţi 

din total 

absolvenţi 

% 

 Licenţiaţi 

din total 

înscrişi 

2016-2019 11 6 5 5 83,33% 100,00% 

2017-2020 14 11 8 8 72,73% 100,00% 
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Grafic nr. 15 – Dinamica promoțiilor AS, 2019 și 2020 

 
 

Tabel nr. 12 - Situația la nivelul promoțiilor de Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar, cohortele 2016-2019 și 2017-2020 

Promoţia 

Nr. 

 înscrişi în 

ultimul an 

de studii 

Nr.  

Absolvenţi 

Nr. înscrişi 

la licenţă 

Nr. 

Licenţiaţi 

% 

Licenţiaţi 

din total 

absolvenţi 

% 

 Licenţiaţi 

din total 

înscrişi 

2016-2019 26 26 25 25 96,15% 100,00% 

2017-2020 22 19 18 18 94,74% 100,00% 

 

Grafic nr. 16 – Dinamica promoțiilor PIPP, 2019 și 2020 
 

 
Graficul de mai sus prezintă comparativ evoluţia finalizării studiilor a promoţiilor PIPP 

2019 şi 2020. Se observă că atât finalizarea studiilor cu diplomă de licență, cât și 

promovabilitatea la examenul de licență sunt foarte bune. 
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Tabel nr. 13 – Situația centralizată a absolvenților pe specializări - promoţiile 2019 şi 2020 

Programul de studii Promoţia 

2019 2020 

Teologie adventistă pastorală 16 12 

Asistenţă socială 6 11 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 26 19 

TOTAL 48 42 

 

Grafic nr. 17 – Dinamica promoțiilor UA, 2019 și 2020 

 
Din graficul de mai sus se observă că la nivelul promoției 2020 UA a avut un număr 

total de 42 de absolvenți de la trei programe de studii, respectiv Teologie pastorală, Asistență 

socială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar.  

 

Tabel nr. 14 - Dinamica numărului de licenţiaţi (absolvenți cu diplomă) pe specializări - 

promoţiile 2019 şi 2020 

Programul de studii Promoţia 

2019 2020 

Teologie adventistă pastorală 14 10 

Asistenţă socială 5 8 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 25 18 

TOTAL 44 36 

 

Grafic nr. 18 – Dinamica promoțiilor UA, 2019 și 2020 

 
La nivelul promoției 2020 se înregistrează un număr de 36 licențiați (86%) dintr-un 

număr de 42 de absolvenți. 
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Tabel nr. 15 - Situația desfășurării examenului de licență la UA, sesiunile 2019 și 2020 

 2019 2020 

Licență - TP inscrisi/ 

promovați 

inscrisi/ 

promovați 

Promoția curentă care au susținut licența la UA 13 10 

Alte promoții care au susținut licența la UA 1 1 

Promoția curentă care au susținut licența la alte univ. 0 0 

Alte promoții care au susținut licența la alte univ. 1 0 

Subtotal TP 15 11 

Licență - AS   

Promoția curentă care au susținut licența la UA 4 8 

Alte promoții care au susținut licența la UA 1 5 

Promoția curentă care au susținut licența la alte univ. 0 0 

Alte promoții care au susținut licența la alte univ. 0 0 

Subtotal AS 5 13 

Licență - PIPP   

Promoția curentă care au susținut licența la UA 25 18 

Alte promoții care au susținut licența la UA 1 1 

Promoția curentă care au susținut licența la alte univ. 0 0 

Alte promoții care au susținut licența la alte univ. 1 3 

Subtotal PIPP 27 22 

Licență - - LLR-LLE   

Alte promoții care au susținut licența la alte univ. 1 0 

TOTAL Licențiați prom. curentă 42 36 

TOTAL Licențiați UA 45 43 

TOTAL Licențiați 48 46 

TOTAL Diplome eliberate de UA 45 43 

 

În anul 2020 au susținut examene de licență la UA un număr de 43 de absolvenți, din 

care 36 din promoția curentă și 7 din promoții anterioare. De asemenea, un număr de 3 

studente din promoții anterioare, au susținut și promovat examenul de licență la altă 

universitate. 

 

Tabel nr. 16 - Distribuirea absolvenților din promoția 2020, pe programe de studii, după 

media generală a anilor de studii 

Promoția 

2019 

Nr.  

absolv. 

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 12 0 0,00 0 0,00 3 25,00 9 75,00 0 0,00 

AS 11 0 0,00 1 9,09 2 18,18 5 45,45 3 27,27 

PIPP 19 0 0,00 0 0,00 1 5,26 13 68,42 5 26,32 

 42 0 0,00 1 2,38 6 14,28 27 
64,28

% 
8 19,04 

 

 

 

 

 

 



Universitatea Adventus din Cernica 

Raportul Rectorului privind starea Universității Adventus în anul 2020                                                                          18 

Grafic nr. 19 - Distribuirea absolvenților din promoția 2020, pe programe de studii, după 

media generală a anilor de studii 

 
Din graficul de mai sus se observă că, în ce privește media generală a anilor de studii, 

un număr semnificativ (64%) din acestea se încadrează în intervalul 8,01- 9,00. 

 

Tabel nr. 17 - Distribuirea absolvenților care au promovat examenul de licență la UA, în 

sesiunile iunie & septembrie 2020, pe programe de studii, după media examenului de 

licență 

Promoția 

2019 

Nr.  

licenția

ți 

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 11 0 0,00 2 18,18 2 18,18 3 27,27 4 36,36 

AS 13 0 0,00 0 0,00 4 30,77 5 38,46 4 30,77 

PIPP 19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 100 

 43 0 0,0 2 4,65 6 13,95 8 18,60 27 62,79 

 

Grafic nr. 20 - Distribuirea absolvenților care au promovat examenul de licență la UA, în 

sesiunile iunie & septembrie 2020, pe programe de studii, după media examenului de 

licență 

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

examenul de licență în sesiunile iunie și septembrie 2020 se situează în intervalul 9,01-10 

(63%).  
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III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII 

ADVENTUS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019 
 

FTSS a derulat în anul universitar 2019 -2020 activităţi de cercetare ştiinţifică, în 

conformitate cu Planul de cercetare al programelor de studii 2014 - 2020 şi Strategia de 

dezvoltare și diversificare a cercetării științifice, pe trei domenii: Teologie, Asistență Socială, 

Psiho-pedagogie. 

Programarea cercetării ţine cont de programul academic confesional şi se realizează 

în acest cadru, luând în calcul rigoarea științifică şi valorificarea. Structura actuală a UA, 

acoperind domenii ştiinţifice care satisfac specificul confesional, orientarea spre nevoile 

educaționale și clericale (ştiinţele sociale şi ştiinţele umaniste), asigură şi posibilitatea 

elaborării unor teme de cercetare interdisciplinare la care îşi aduc contribuţia cadre didactice 

din mai multe departamente de specialitate ale mediului academic confesional internațional şi 

specialişti din UA.  

Valorificarea rezultatelor cercetării desfăşurate în UA s-a făcut prin publicaţii pentru 

scopuri didactice, publicaţii știinţifice, transfer de cunoaștere aplicativă prin Centrul Media al 

Uniunii Române (Speranța TV și Radio Vocea Speranței) și prin alte structuri de valorificare, 

în cadrul unor evenimente știinţifice desfăşurate în UA, prin publicarea unui număr important 

de articole în reviste de specialitate recunoscute de către CNCSIS şi în revistele UA, precum şi 

prin participarea cadrelor didactice ale UA la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică sunt, de altfel, criterii de apreciere a 

activităţii tuturor cadrelor didactice din UA. Fiecare cadru didactic realizează anual cel puţin o 

publicaţie sau o lucrare didactică sau știinţifică. Rezultatele cercetării sunt apreciate la nivel 

național și internațional prin citări, cotări, iar publicaţiile, lucrările de anvergură ale cadrelor 

didactice din UA sunt menţionate în baze de date internaţionale. 

În anul universitar 2019-2020 din cauza restricțiilor generate de pandemie, 

organizarea de evenimente științifice în cadrul UA a fost amânată. 

În anul universitar 2019-2020 s-a continuat activitatea de cercetare științifică de grup 

a cadrelor didactice și cercetătorilor pe 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.  

 
În anul 2019, au fost publicate următoarele reviste științifice: 

1. JOURNAL OF EDUCATION STUDIES, VOLUME II, NO.1/2020,  ISSN: 2668- 6414,  

ISSN-L: 2668-2508, Adventus University Publishing House, https://uadventus.ro/wp-

content/uploads/2020/04/JES.2.1.pdf 

2. JOURNAL OF EDUCATION STUDIES, VOLUME II, NO.2/2020,  ISSN: 2668- 6414,  

ISSN-L: 2668-2508, Adventus University Publishing House, https://uadventus.ro/wp-

content/uploads/2020/12/JES.2.2.decembrie.2020.pdf 

1. TheoRhema, vol.15, nr.1/2020, Editura Universității Adventus, ISSN 1842-0613 

2. TheoRhema, vol.15, nr.2/2020, Editura Universității Adventus, ISSN 1842-0613 

 

In decursul anului universitar 2019-2020 cadrele didactice ale UA au coordonat / au 

participat la șase contracte de cercetare, dintre care amintim:  

 

 Biblical Research Committee (Comitetul de cercetări biblice) al Diviziunii Inter-

Europa, sediul Berna, Elveția, conf. univ. dr. Zoltan Szallos Farkas, membru 

 „Entre eux et nous. Sensibilisation et action” în cadrul temei „Changements 

climatiques – Possible convergence entre l’interet humain et la preservation de la 

https://uadventus.ro/wp-content/uploads/2020/04/JES.2.1.pdf
https://uadventus.ro/wp-content/uploads/2020/04/JES.2.1.pdf
https://uadventus.ro/wp-content/uploads/2020/12/JES.2.2.decembrie.2020.pdf
https://uadventus.ro/wp-content/uploads/2020/12/JES.2.2.decembrie.2020.pdf
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planete ?” (2020), finanțat de AUF-BECO – L’Agence  universitaire de la 

Francophonie, Bureau Europe Centrale et Orientale  

 „Platform Europe” (2019), realizat la cererea Parlamentului European, coordonat 

de Roma Tre University, Italia. Țări partenere în proiect: toate cele 27 țări membre 

ale Uniunii Europene  

 „Projet réseau Santé Instruction Nutrition” (2017-2019), finanțat de AUF-BECO – 

L’Agence  universitaire de la Francophonie, Bureau Europe Centrale et Orientale. 

Țări partenere în proiect: Albania, Bulgaria, Estonia, Germania, Marea Britanie, 

Republica Moldova, România, Turcia 

 

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

editurilor recunoscute, cadrele didactice ale UA sunt implicate în calitatea amintită în 17 

reviste, conferințe și edituri recunoscute. La nivelul UA funcționează două reviste indexate în 

BDI, respectiv: Theorhema și Journal of Educational Sciences și două reviste neindexate, 

respectiv: Symposion și Psihopedagogia Copilului. 

Cadrele didactice ale UA au participat în 2019-2020 la 10 întâlniri ştiinţifice din 

ţară/străinătate, pe bază de delegare, cele mai importante fiind  

 Evangelical Theological Society-19 - 22 Noiembrie 2019, San Diego, USA 

 Society of Biblical Literature - 23 - 26 Noiembrie 2019, San Diego, USA 

 Social Work International Conference (SWIC), 4th Edition, The Place and Role 

of Social Work in the 2020s and Beyond, organizată de Universitatea București, 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, București, 7 noiembrie 2019 

 International Conference on Social Science, Arts, Business and Education, 

organizată de OCRD (Ontario College for Research and Development), Vienna, 

Austria, 21 decembrie 2019 

 

Instituția menține o evidență clară a publicațiilor științifice ale cadrelor didactice, cu 

înregistrarea precisă a indexărilor articolelor în Web of Science sau alte baze de date 

internaționale și a numărului lor de citări. Sunt, de asemenea, realizate centralizări ale cărților 

de autor și capitolelor de carte editate la editurile naționale și internaționale recunoscute. 

Universitatea realizează anual o sesiune de comunicări științifice pentru cadre didactice, 

cercetători și studenți și alte evenimente științifice (conferințe, simpozioane, mese rotunde 

etc.). 

Rezultatele activității de cercetare științifică se numără printre criteriile de evaluare a 

cadrelor didactice din cadrul UA, prin aceasta putându-se urmări ca fiecare cadru didactic să 

realizeze anual cel puțin o publicație didactică sau științifică. 

O privire sintetică asupra rezultatelor cercetării pentru anul 2020, poate fi consultată 

în tabelele de mai jos: 

La nivelul anului 2020, au fost raportate următoarele activități de cercetare a cadrelor 

didactice titulare: 

Nr. 

crt. 

Rezultate ale activității didactice și de cercetare științifică 2020 

1 Cărți publicate la edituri internaționale (nr. titluri) - 

2 Capitole publicate la edituri internaționale (nr. titluri) 3 

3 Cărți publicate la edituri naționale (nr. titluri) 2 

4 Capitole publicate la edituri naționale (nr. titluri) 9 

5 Realizarea/ participarea la proiecte individuale, de grup și colective, respectiv 

nominalizările/ premiile obținute – pentru activitatea de creație artistică (domeniul 

artistic) (nr. realizări)*** 

8 
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Nr. 

crt. 

Rezultate ale activității de cercetare științifică 2020 

1 Articole publicate in reviste (ISI/ Clarivate Analitycs Roșu, Galben, Alb sau din 

categoria ISI/ Clarivate Analitics Arts&Humanities, ISI/ Clarivate Analitics 

Emerging Sources Citation Index sau ERIH+ (nr. articole)*** 

8 

2 Articole publicate in reviste indexate BDI (nr. articole) 7 

3 Articole publicate in reviste neindexate (nr. articole) 12 

4 Lucrări prezentate la conferințe indexate ISI/ Clarivate Analitycs Proceedings sau 

IEEE Proceedings (nr. lucrări)*** 

2 

5 Lucrări prezentate la conferințe indexate BDI (nr. lucrări) 5 

6 Lucrări prezentate la conferințe neindexate (nr. lucrări) 2 

7 Granturi, contracte de cercetare științifică obținute prin competiții internaționale 

(nr. de granturi, valoare totală euro) 

0 

8 Granturi, contracte de cercetare științifică obținute prin competiții naționale (nr. de 

granturi, valoare totală lei) 

- 

9 Contracte de cercetare/ consultanță etc. încheiate cu agenți economici, firme etc. 

(nr. de contracte, valoare totală lei) 

1 (43.200 

lei) 

1 (462. 

000 lei) 

 

 

Cercetarea ştiinţifică a fost realizată prin transpunerea rezultatelor cadrelor didactice 

ale facultăţii în activitatea didactică şi materialele necesare pregătirii profesionale a studenţilor 

şi îndeplinirea obiectivelor stabilite prin planul anual de cercetare ştiinţifică.  
 

IV. ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII ADVENTUS DIN 

CERNICA 

 

 

Raportul de evaluare internă privind asigurarea calității pentru anul universitar 2019-

2020 a fost realizat de către membrii Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) la 

nivel de Universitate și Facultate, cu sprijinul directorilor de programe de studii, sub 

coordonarea rectorului universității.  

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității are următoarea componență: 

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ, rector  

Prof. univ. dr. Elena-Simona RODAT 

Conf. univ. dr. Georgeta MIHAI 

Pastor Romică SÎRBU 

Gabriel NICOLAE, student teologie pastorală 

 

Raport CEAC a fost analizat, aprobat și validat de Senatul Universității Adventus din 

Cernica în ședința din data de 10.12.2020. 

Analiza asigurării calității în anul universitar 2019-2020 a fost construită pe cei 

8indicatori interni ai Programului anual de măsuri privind asigurarea calității, ce completează 

în mod comprehensiv aria de acoperire a raportării și constituie baza principală pentru 

comparabilitate și transparență: 

 

1. Procesul de educație și formare (proiectare curriculară, procesul didactic, centrarea 

pe student, rezultatele învățării, practica) 

2. Relația cu studenții , Activitatea studenteasca , Activități extracurriculare 
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3. Cercetarea științifică  

4. Resurse financiare și materiale (infrastructură, dotări, bibliotecă)  

5. Resurse umane (personal didactic, personal auxiliar) 

6. Cooperare internă și internațională 

7. Promovarea imaginii, comunicare și relații cu societatea  

8. Asigurarea calității, evaluarea și monitorizarea programelor de studii  

 

În dezvoltarea structurii raportului s-au avut în vedere OUG 75/2005, Metodologia 

ARACIS de evaluare externă, Standarde europene de asigurare a calității, Standarde specifice 

ARACIS pe comisii de specialitate, Ghidul ARACIS pentru evaluarea programelor de studii 

de licență, reglementările legislative naționale. În acest sens, structura raportului cuprinde, 

alături de I. Introducere, 5 secțiuni centrale: II. Capacitatea instituţională, III. Eficacitatea 

educaţională, IV. Managementul calităţii, V. Monitorizarea și evaluarea programelor de 

studii, VI. Analiză, măsurare, îmbunătățire. 
 

CONSTATĂRI și RECOMANDĂRI privind calitatea programelor de studii în anul 

universitar 2019-2020 

 

Teologie Adventistă Pastorală 

În urma procesului de audit s-a constatat că toate activitățile din cadrul programului 

audit la specializarea Teologie Adventistă Pastorală s-au derulat cu succes. Au fost auditate 

toate activitățile din planul managerial al instituției și s-a urmărit aplicabilitatea acestora la 

nivelul programului. De remarcat, în sens pozitiv, promovabilitatea studenților, atât la 

examenele anuale, cât și la finalizarea studiilor.  

De asemenea, un indicator important – gradul de angajabilitate – a fost atins cu 

succes. Recomandarea pentru anul universitar următor ar fi implicarea studenților în mai multe 

activități practice și de misiune în anumite zone ale țării și din lume. 

Un alt aspect necesar la programul Teologie Pastorală este titularizarea a cel puțin o 

persoană pe grad de conferențiar și acoperirea disciplinelor din planul de învățământ cu 

titulari, asistenți / lectori. 

Având în vedere cele prezentate anterior, considerăm că programul de studii Teologie 

Adventistă Pastorală îndeplinește condițiile minime legale pentru buna funcționare a 

procesului didactic în anul universitar 2019-2020. 

 

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 

În urma procesului de audit s-a constatat că toate activitățile din cadrul programului 

audit la specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar s-au derulat cu succes. Au 

fost auditate toate activitățile din planul managerial al instituției și s-a urmărit aplicabilitatea 

acestora la nivelul programului. De remarcat, în sens pozitiv, promovabilitatea studenților, atât 

la examenele anuale, cât și la finalizarea studiilor. 

De asemenea, un indicator important – gradul de angajabilitate – a fost atins cu 

succes. Recomandarea pentru anul universitar următor ar fi implicarea studenților în mai multe 

activități practice și de misiune în anumite zone ale țării și din lume. 

Un alt aspect necesar la programul Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar este 

titularizarea a cel puțin două persoane pe grad de conferențiar universitar, care să nu fi depășit 

vârsta de pensionare, și a uneia pe grad de lector universitar. 

Având în vedere cele prezentate anterior, considerăm că programul de studii de 

licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar a îndeplinit condițiile minime legale 

pentru buna funcționare a procesului didactic în anul universitar 2019-2020. 

 

Asistență Socială 

În urma procesului de audit s-a constatat că toate activitățile din cadrul programului 
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audit la specializarea Asistență Socială s-au derulat cu succes. Au fost auditate toate 

activitățile din planul managerial al instituției și s-a urmărit aplicabilitatea acestora la nivelul 

programului. De remarcat, în sens pozitiv, promovabilitatea studenților, atât la examenele 

anuale, cât și la finalizarea studiilor. 

De asemenea, un indicator important – gradul de angajabilitate – a fost atins cu 

succes. Recomandarea pentru anul universitar următor ar fi implicarea studenților în mai multe 

activități practice și de misiune în anumite zone ale țării și din lume. 

Un alt aspect necesar la programul Asistență Socială este titularizarea a cel puțin o 

persoană pe grad de conferențiar, care să nu fi depășit vârsta de pensionare. 

Având în vedere cele prezentate anterior, considerăm că programul de studii de 

licență Asistență Socială a îndeplinit condițiile minime legale pentru buna funcționare a 

procesului didactic în anul universitar 2019-2020 

 

Universitatea Adventus și programele sale de studii prezintă în anul universitar 2019-

2020 o evoluție pozitivă privind misiunea și obiectivele stabilite în domeniul implementării 

sistemelor de management al calității. 

 

Rezultatele analizei cu privire la gradul de îndeplinire a obiectivelor și activităților 

cuprinse în PROGRAMUL DE MĂSURI privind asigurarea calității procesului de 

educație și cercetare științifică în cadrul Facultății de Teologie și Științe Sociale și 

programelor de studii, în anul universitar 2019-2020 
 

Domeniul 1. Procesul de educație și formare (proiectare curriculară, procesul didactic, 

centrarea pe student, rezultatele învățării, practica) 

Obiectiv/ 

obiective 

Acțiuni/Activități Gradul de 

îndeplinire 

O2 Elaborarea statului de funcții al Facultății/Departamentului 100% 

Aprobarea planurilor de învățământ 100% 

Programarea activităților didactice; Redactarea și afișarea orarului 

academic pe suport electronic și material;  

100% 

Organizarea Consiliilor profesorale semestriale 100% 

Stabilirea tutorilor de formații de studii  100% 

Publicarea orarelor de consultații ale cadrelor didactice titulare 100% 

Întocmirea, verificarea și aducerea la cunoștința studenților a Fișelor 

de disciplină 

100% 

Programarea examenelor, colocviilor și verificărilor pentru sesiunea 

de iarnă și sesiunea de vară  

 

100% 

Stabilirea a criteriilor de admitere pentru anul universitar 2020-2021. 

Organizarea examenului de admitere în sesiunea din iulie 2020 și, 

dacă mai este necesar, în sesiunea din septembrie 2020. 

100% 

Organizarea în bune condiții a examenului de licență pentru promoția 

2020 

100% 

Încheierea convențiilor de colaborare cu instituții specializate în 

vederea asigurării efectuării practicii de specialitate a studenților 

100% 

Îmbunătățirea și eficientizarea comunicării student – profesor și a 

comunicării între generații printr-o abordare de tutorat și mentorat 

90% 

Actualizarea bazei de date privind absolvenții facultății și evoluția lor 

profesională 

90% 
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Domeniul 2. Relația cu studenții / Activitatea studenteasca / Activități extracurriculare 

Obiectiv/ 

obiective 

Acțiuni/Activități Gradul de 

îndeplinire 

O1, O2, 

O4, O6 

Promovarea mai bună a serviciilor de consiliere a studenților oferite 

de către facultate 

90% 

Întâlniri semestriale ale conducerii facultății cu reprezentanți ai 

grupelor din toți anii de studii 

90% 

Organizarea și implicarea personalului și studenților în activități de 

dezvoltare spirituală, misionară și culturală, excursii 

100% 

Sondarea opiniei studenților cu privire la gradul de satisfacție cu 

privire la calitatea vieții de student 

100% 

Continuarea informării studenților prin postarea anunțurilor pe 

pagina UA. 

100% 

Respectarea cu strictețe a termenelor pentru alegerea temei și 

elaborarea a lucrării de licență 

100% 

Îmbunătățirea activității și a instrumentelor de 

comunicare/îndrumare a studenților 

90% 

Implicarea studenților în unele activități administrative ale facultății 

(secretariat, bibliotecă, server rețea etc.) și oferirea de reduceri sau 

alte facilități.  

100% 

„Asociația ADVENTUS”. Absolvenții vor fi sensibilizați pentru a 

participa la activitățile de corelare a programelor de studii la 

cerințele mediului economic, pe de o parte, și la realizarea 

diferitelor forme de finanțare a mediului academic, pe de altă parte.  

90% 

 
Domeniul 3: Cercetarea științifică  

Obiectiv/ 

obiective 

Acțiuni/Activități Gradul de 

îndeplinire 

O2, O4 Elaborarea programului de cercetare anual și adoptarea acestuia de 

către Senat. Îmbunătățirea cadrului organizatoric al cercetării 

100% 

Organizarea sesiunii de comunicări științifice  

Stimularea activității de cercetare și a publicării rezultatelor în 

reviste științifice indexate în BDI  

100% 

Finanțarea participării profesorilor  la conferințe naționale și 

internaționale  

100% 

Focalizarea cercetării științifice pe teme prioritare în concordanță cu 

structura programelor de studii 

100% 

Evaluarea anuală a activității de cercetare a personalului didactic si 

de cercetare din facultate conform criteriilor stabilite prin 

metodologia Universității 

100% 

 
Domeniul 4: Resurse financiare și materiale (infrastructură, dotări, bibliotecă)  

Obiectiv/ 

obiective 

Acțiuni/Activități Gradul de 

îndeplinire 

O2, O4, 

O5 
Elaborarea planului anual al bibliotecii de procurare a 

cărților/publicațiilor periodice/abonamentelor și stabilirea resurselor 

financiare necesare. (pentru fiecare program de studiu). 

100% 

Modernizarea spațiilor academice existente cu echipamente ITC 90% 

Atragerea de fonduri pentru îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale 

100% 

Dezvoltarea și întreținerea studioului de transmisii video  100% 

Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților 

specifice cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților și a 

90% 
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personalului didactic auxiliar 

Îmbunătățirea infrastructurii IT si de comunicații din facultate, 

inclusiv acces wireless  

100% 

Încheierea anului financiar fără deficit la nivelul cheltuielilor de 

personal la facultate. măsuri de încadrare în bugetul alocat  

100% 

 
Domeniul 5: Resurse umane (personal didactic, personal auxiliar) 

Obiectiv/ 

obiective 

Acțiuni/Activități Gradul de 

îndeplinire 

O3 Stimularea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și 

cercetătorilor 

100% 

Susținerea promovării cadrelor didactice, cercetătorilor și 

personalului didactic auxiliar pe criterii de performanță 

100% 

Desfășurarea procedurii de evaluare a tuturor cadrelor didactice de 

către studenți 

Întocmirea centralizatorului privind evaluarea de către studenți a 

cadrelor didactice și prelucrarea statistică a datelor 

100% 

Desfășurarea procedurii de autoevaluare a cadrelor didactice pentru 

activitatea desfășurată în anul universitar 2019-2020 

100% 

Desfășurarea procedurii de evaluare colegială 100% 

Analiza rezultatelor evaluărilor cadrelor didactice de către 

Directorul de departament și întocmirea raportului 

100% 

Evaluarea personalului didactic auxiliar și nedidactic 100% 

 
Domeniul 6: Cooperare internă și internațională 

Obiectiv/ 

obiective 

Acțiuni/Activități Gradul de 

îndeplinire 

O4, O6 Extinderea cooperării cu alte universități și instituții din țară și 

străinătate  

90% 

Participarea cadrelor didactice la conferințe/congrese naționale și 

internaționale 

90% 

Implicarea cadrelor didactice în activități de cercetare desfășurate în 

programe de cooperare europene sau inter-universitare 

90% 

 
Domeniul 7: Promovarea imaginii, comunicare și relații cu societatea  

Obiectiv/ 

obiective 

Acțiuni/Activități Gradul de 

îndeplinire 

O6 Elaborarea strategiilor de promovare a programelor de studii 100% 

Reproiectarea și actualizarea permanentă a paginii web a facultății. 

Îmbunătățirea funcționalităților site-ului UA  

90% 

Realizarea/actualizarea pliantului de prezentare a facultății si a 

programelor de studii 

100% 

Realizarea de parteneriate cu instituțiile de învățământ 

preuniversitar pentru promovarea programelor de licență în cadrul 

acestora și organizarea de întâlniri cu elevii de liceu pentru 

promovarea programelor de licența 

100% 

Organizarea Zilelor Universității  

Actualizarea Ghidului studentului 90% 

Stimularea studenților implicați în activitățile media ale UA  100% 
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Domeniul 8: Asigurarea calității / evaluarea și monitorizarea programelor de studii  

Obiectiv/ 

obiective 

Acțiuni/Activități Gradul de 

îndeplinire 

O2 Analiza, actualizarea și monitorizarea fișelor disciplinelor 100% 

Analiza existenței suportului de curs pentru disciplinele din 

planurile de învățământ ale programelor de studii  

100% 

Convocarea Consiliului Profesoral al FTSS 100% 

Publicarea pe site-ul facultății a regulamentelor studiilor 

universitare 

90% 

Elaborarea conform procedurii a rapoartelor de anuale privind 

asigurarea calității  

100% 

Realizarea semestrială a auditului Secretariatului  100% 

Întocmirea raportului de autoevaluare internă în vederea acreditării 

instituționale 

100% 

Actualizarea permanentă a site-ului oficial al Facultății cu 

informații despre programele, serviciile oferite de instituție, 

competențele și diplomele obținute. 

90% 

Urmărirea și realizarea activităților cuprinse în planul facultății de 

asigurare a calității  

100% 

Monitorizarea și evaluarea programelor de studii in vederea 

asigurării calității în educație 

100% 

 

Plan de măsuri propus pentru anul universitar 2020/2021 

În urma analizelor efectuate, pentru îmbunătățirea calității educației din UA, CEAC 

propune spre aprobare următoarele măsuri pentru anul universitar 2020-2021: 
  

1. Predarea de către cadrele didactice a fișelor disciplinelor și a suporturilor de curs până 

în prima zi de cursuri pentru toate disciplinele, inclusiv pentru cele desfășurate în 

semestrul al doilea. 

2. Programarea examenelor în sesiune în așa fel încât să existe minim două zile între 

examene. 

3. Efectuarea următoarelor sondaje pe platforma on-line: evaluarea nivelului de satisfacție 

a studenților, evaluarea cadrelor didactice de către studenți, evaluarea colegială și 

autoevaluarea 

4. Realizarea unei platforme on-line de raportare și gestionare a activității didactice și 

științifice a cadrelor didactice: fișele disciplinelor, suporturi de curs, activitatea 

științifică 

5. Orientarea studenţilor în direcţia formării unor abilităţi/competenţe profesionale 

complementare pregătirii teoretice;  

6. Revizuirea documentelor sistemului de management al calităţii în conformitate cu 

standardele ARACIS.  

7. Actualizarea şi implementarea standardelor de calitate în organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor didactice;  

8. Adaptarea conținuturilor predate la cerinţele pieţei muncii. Modernizarea şi 

actualizarea permanentă a curriculei şi a conţinutului cursurilor 

9. Atenție mai mare la conținutului fișelor disciplinelor și asigurarea coerenței rezultatele 

învățării-conținut de predare-învățare-activitate de evaluare și a actualizării 

bibliografiei 

10. Apariţii la termen a revistelor şi creşterea calităţii materialelor publicate 

11. Creşterea numărului de granturi şi proiecte naţionale şi internaţionale obţinute prin 

competiţie  
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12. Fiecare cadru didactic titular trebuie să aibă cel puţin o publicaţie relevantă (indexată 

BDI) pe an  

13. Încurajarea realizării de lucrări de cercetare ştiinţifică publicate în reviste prestigioase, 

prin acordarea de premii anuale la nivelul facultăţii şi al universităţii  

14. Organizarea anuală a unei sesiuni de comunicări pentru studenţi  

15. Promovare susţinută a imaginii facultăţii în exterior prin realizarea unor broşuri şi 

postere de prezentare actuale  

16. Stimularea realizărilor mobilităţilor studenţilor şi cadrelor didactice  

17. Stimularea realizărilor plasamentelor studenţilor, găsirea de noi parteneri  

18. Reproiectarea și actualizarea permanentă a paginii web a facultății. Îmbunătățirea 

funcționalităților site-ului UA Actualizarea Ghidului studentului și publicarea acestuia 

on-line 

19. Creșterea numărului de cadre didactice care utilizează noile tehnologii în educație și 

crearea unei noi culturi pedagogice universitare, fundamentată pe paradigma social-

constructivistă, și clădită pe atuurile platformelor digitale educaționale, având ca 

dimensiune centrală interactivitatea. 

20. Extinderea cooperării cu alte universități și instituții din țară și străinătate 

21. Participarea cadrelor didactice la conferințe/congrese naționale și internaționale 

22. Continuarea instruirii studenților privind etica universitară și verficarea antiplagiat a 

tuturor lucrărilor de cercetare realizate de studenți pe parcursul anilor de studii.  

23. Obţinerea şi amenajarea de noi spaţii didactice în Campus şi in clădirea centrală  

24. Instruirea în domeniul calității a tuturor factorilor implicați 

25. Îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii CEAC la nivelul UA şi a programelor de 

studii. 

 

V. ASISTENȚA SPIRITUALĂ A STUDENȚILOR PRIN ACTIVITATEA DE 

CAPELANIE ÎN ANUL 2019 
 

Universitatea Adventus, ca instituție de învățământ superior confesională, este 

preocupată 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 

UA este coordonată de capelanul campusului, pastorul George Șchiopu, ale cărui obiective și 

activități pentru anul 2019-2020 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. 

4. Adaptarea slujirii în noile condiții pandemice. 
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Plan de lucru: 

1. Devoțional capelă: 

Tematica generală: În așteptarea revenirii lui Hristos (Tematica generală a întâlnirilor 

de la capelă, având la bază pasaje biblice cu relevanță profetică și capitolele 28-44 din 

cartea Tragedia Veacurilor). După 15 martie, 2020, aceste întâlniri au fost organizate 

în mediul online, pe platforma zoom. 

 

2. Activități dezvoltare personală și spirituală: 

a) Luni – altarul de seară (prezența generală), cu prezentări susținute de capelan, 

studenți sau diferiți invitați (Pavel Goia, Emil Lazăr, etc) 

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

c) Miercuri – program capelă (prezența general, cu diferiți invitați: Adelina Alexe; 

Alexandru Breja; Noemi Duran, etc.) + ora de rugăciune a profesorilor. Odată cu 

intrarea în pandemie, întâlnirile au continuat pe platforma zoom. 

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

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

f) Sâmbătă:  

- Devoțional susținut de studenții din anul I TP; 

- Servicii divine susținute de capelan sau invitați; 

- Seminare dezvoltare personală; 

 

3. Activități pentru dezvoltarea socială și fizică (până în martie, 2020): 

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

b) Activități sportive (30 minute / zi) și jocuri și activități team-building (cel puțin 

lunar); 

c) Ieșire la patinoar, sala de sport, paintball, schi,   

4. Proiecte / evenimente: 

 

a) educaționale: 

- Serate și concursuri team-building 

- Sabatul creațiunii (26 octombrie, 2020) 

- Întâlniri cu alți studenți (AMICUS București). 

 

b) social-misionare: 

- Meditații gratuite și activități educative pentru copii din localitate și 

Pantelimon; 

- Speranță pentru imigranți (implicare în predarea limbii române și engleze); 

- Proiecte umanitare organizate pentru familii din comuna Cernica (oferirea de 

pachete cu îmbrăcăminte și alimente pentru familii sărace, inclusiv în timpul 

pandemiei); 

- Donare de sânge (Picătura de viață) 

- O șansă caldă (pregătirea de hrană caldă pentru oamenii străzii, o ocazie pentru 

100 de persoane, noiembrie, 2019); 

 

c) spirituale: 

- Povestea de seară (vineri seara) - cântec și lecții de viață 

- Rugăciunea unită din fiecare dimineață (până la izbucnirea pandemiei), apoi 

inițiative pe zoom (organizate de capelan sau studenți); 

- Săptămâna de rugăciune pentru fiecare început de semestru (Stai pe Stâncă: 11-

19 octombrie 2019, invitat Emilian Niculescu) și Puterea interpretării, 21-29 

februarie, 2020, invitat Ninu Pădure).  

- Sabatul părinților (29 februarie) 
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d) culturale: 
- Concerte umanitare și de muzică sacră (Curtișoara, Brâncoveanu și Cernica) 

 

Câteva activități specifice din perioada pandemiei (15 martie - 31 decembrie, 2020): 

a) Prima săptămână de rugăciune prin intermediul platformei digitale zoom 

(octombrie 2020), invitați directorii departamentului de tineret de la Uniune și 

Conferințe; 

b) Întâlniri pe clase capelan-studenții de la teologie, prin intermediul zoom; 

c) Vizite la studenți acasă sau păstrarea legăturii cu o bună parte din ei prin telefon 

sau zoom; 

d) Clasa de botez săptămânală (5 botezuri: 2 studenți de la PIPP și 3 elevi de la Dr. 

Luca); 

e) Consiliere premaritală (9 nunți în 2020, 11 studenți UA/Dr. Luca);  

 

VI. RESPECTAREA ETICII ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII ADVENTUS DIN 

CERNICA 

 

 

Raportul Comisiei de Etică a Universității Adventus din Cernica privind 

activitatea  din perioada octombrie 2019-septembrie 2020 

Comisia de etică a senatului Universității Adventus din Cernica a desfășurat 

activitatea, în perioada octombrie 2019 – septembrie 2020, conform Codului de etică 

universitară, a prevederilor Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale, Legea nr. 206/2004 și cele 

ale altor prevederi legale din domeniu.  

Comisia a funcționat în următoarea componență:  

Drd. Gheorghe ȘCHIOPU-CONSTANTIN - Capelan /Preşedinte 

Lect. univ. dr. Laura MAFTEI  

Lect. univ. dr.  Zenobia NICULIŢĂ    

Drd. Daniel OLARIU - Pastor 

Luiza STĂNCIOI - Pedagog 

Laurențiu VASILACHE - Pedagog 

Abel PETREACĂ – student PIPP, anul I 

Secretar comisie: Erna-Eva MOLDVAI 

 

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

deontologie profesională universitară al UA, 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.  

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 
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importanței originalității lucrărilor și se aplică procedura de verificare antiplagiat a lucrărilor 

de licență. Și anul acesta s-a constatat că toate lucrările de licență au corespuns cerințelor 

impuse. 

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 pentru ocuparea 

posturilor vacante 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.  

În anul universitar 2019-2020 nu au fost înregistrate abateri de la buna conduită etică 

în activitatea de cercetare-dezvoltare. 

Cele două reviste, Theorhema și Journal of Educational Studies, sunt atent manageriate 

și verificate, aplicând metode proprii fiecărei reviste.  

- Articolele publicate în Revista Theorhema sunt verificate și aprobate de către doi 

specialiști.  

- Revista de Journal of Educational Studies este verificată cu un soft de detector de 

plagiat. 

 

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

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

deontologie profesională universitară al UA, asigurând o realizare corespunzătoare a activității 

de promovare a regulilor si principiilor eticii universitare precum si de propuneri de 

soluționare a sesizărilor.  

 

 

 

VII. SITUAȚIA INSERȚIEI ABSOLVENȚILOR 

 

Situația inserției absolvenților Universității Adventus în termen de doi ani de data 

absolvirii (promoțiile 2018 și 2019) este următoarea: 

 

Programul de studii Teologie Pastorală 

Promotia 

Nr. 

absolvenți 

Nr. 

Licențiați 

Procent 

licențiați 
Nr. 

materanzi 

Procent 

masteranzi 
Nr. 

studenilor 

angaiați în 

domeniu 

Procent 

angajați 

2014-2018 10 8 80,00% 8 100,00% 7 70,00% 

2015-2019 16 14 87,50% 8 57,14% 7 43,75% 

 

Programul de studii Pedagogia Învățământului Promar și Preșcolar 

Promotia 
Nr.  

Absol

venti 

Nr. 

Licentiat

i 

% 

din total 

absolventi 

Continuare 

studii 

Master 

% 

din total 

licenţiaţi 

Angajati  

in 

domeniu 

% 

din total 

absolvenţi 

2015-2018 30 27 90,00% 3 11,11% 20 74,07% 

2016-2019 26 25 96,15% 3 12,00% 25 100,00% 
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Programul de studii Asistență Socială 

Promotia 

Nr. 

Abso

lvent

i 

Nr. 

Licen

tiati 

% 

din 

total 

absolve

nti 

Continu

are 

studii 

Master 

% 

din 

total 

licenţi

aţi 

Angaj

ati in 

domen

iu 

Volunt

ariat 

în 

domen

iu 

% 

din total 

licențiați 

2015-2018 8 7 87,50% 0 0,00% 1 2 43% 

2016-2019 6 5 83,33% 2 40,00% 1 1 40% 

 

Din analiza situației inserției absolvenților se observă încadrarea în cerințele ARACIS 

pentru TP și PIPP. Pentru AS procentul este sub standardele ARACIS, în principal din cauza 

absolvenților cu dublă specializare, care s-au orientat către alte domenii, dar și ca urmare a 

preocupărilor membrilor Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea de a se implica în activități de 

voluntariat în domeniul social și de a se urma studii de specialitate în acest domeniu, fără să 

fie angajați.  

 

VIII. ACTIVITATEA BIROULUI DE PROMOVARE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-

2020 

 

Și în anul universitar 2019-2020 obiectivele principale ale acestui departament au fost 

(1) să transmită un mesaj corect, concret și coerent către publicul adventist și societate, atât în 

țară cât și în străinătate (2), dar totodată să asigure și să faciliteze fluxul de informații dinspre 

exterior în cadrul comunității campusului. Deși activitățile din al doilea trimestru au fost foarte 

mult influențate de criza medicală cauzată de noul Corona Virus, mesajele transmise către 

publicul larg au continuat să comunice misiunea, valorile, obiectivele, împlinirile și așteptările 

celor care învață sau lucrează în instituția noastră.  

Având în vedere că tinerii reprezintă principalul grup țintă la care trebuie să ajungă 

mesajele transmise de la Universitate, chiar constrânși de măsurile restrictive care s-au impus 

din primăvară pentru a controla răspândirea virusului SARS-CoV-2, s-au continuat și s-au 

dezvoltat cu prioritate proiectele din mediul online și producția de clipuri și spoturi audio 

video. Proiectele media de pregătire a materialelor video au continuat cu înregistrarea 

emisiunii Academica, iar în perioada aprilie-iunie s-au transmis din campusul Universității 

Adventus trei programe live în fiecare sabat. În cadrul acestor producții video am avut 

posibilitatea să prezentăm activitatea, programele și proiectele în care sunt implicați profesorii 

și studenții din campusul adventist din Cernica, dar și mai multe materiale cu conținut 

spiritual. Mesajul despre valoarea și necesitatea educației adventiste la nivel superior a fost 

transmis atât prin dezbaterile din cadrul emisiunilor filmate, prin reportajele sau materialele 

video pregătite pentru programul TV, cât și prin transmisiile live din sabat.  

Așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, și în anul universitar 2019-2020 oferta de 

programe și proiecte a biroului de promovare s-a diversificat cu noi inițiative, mai ales în 

domeniul audio-video. În acest an universitar studioul audio-video a devenit funcțional și s-au 

continuat proiectele media.  

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 

universității. 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.  

Cele mai semnificative proiecte și activități desfășurare în anul universitar 2019 -

2020 sunt prezentate în raportul de mai jos. 
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 1. Prezența Universității Adventus în mass-media: 

- 44 de emisiuni Academica 

- 20 de reportaje cu studenți, profesori sau angajați ai Universității Adventus 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 (Școala Cuvântului și 

Dimineața cu Speranță). 

- Live Săptămână de rugăciune 11-19 octombrie 2019 

- Concerte live 14 decembrie 2019 

- Live Săptămână de rugăciune 21-29 februarie 2019 

- 41 de programe Live de sabat în perioada 20.03.2020 – 27.06.2020  

- 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 UA.  

- Spoturi video și pentru sesiunea de admitere din iulie si septembrie, precum și la 

alte evenimente sau proiecte organizate de Universitatea Adventus, cum ar sfârșitul 

sau deschiderea anului universitar. Videoclipurile au fost postate pe canalul video 

https://www.youtube.com/c/UniversitateaAdventusdinCernica și/sau pe rețeaua de 

socializare www.facebook.com   

- Bannere publicitare pe site-urile www.uadventus.ro, www.intercer.org și postări pe 

pagina de Facebook UA despre sesiunile de admitere și alte evenimente. 

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

- Actualizarea și administrarea paginii de internet a Universității. 

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

- Administrarea paginii de Facebook a Universității Adventus care a ajuns la peste 

5600 de aprecieri.  

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

- Administrarea conturilor de Facebook pentru promovarea activităților și proiectelor 

din cadrul Universității Adventus:  

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

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

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

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

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

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

Cernica: 

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

- Deschiderea unui nou cont de Facebook pentru emisiunea „Studenți ai 

Cuvântului”: https://www.facebook.com/studentiaicuvantului  

 

2. Obiecte promoționale și materiale tipărite despre Universitatea Adventus 

- 1000 de pixuri inscripționate cu date de contact ale Universității Adventus 

- 1700 de fluturași de reclamă pentru Universitate cu sabatele și colectele speciale;  

- Afișe pentru evenimentele organizate de Universitatea Adventus 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 și 4 în Curierul Adventist. 

Toate aceste mesaje au fost traduse și în limba maghiară. 

http://www.youtubecom/
http://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/c/UniversitateaAdventusdinCernica
http://www.facebook.com/
http://www.intercer.org/
http://www.uadventus.ro/
https://www.facebook.com/universitateaadventus
https://www.facebook.com/universitateaadventusalumni
https://www.facebook.com/universitateaadventusvideo
https://www.facebook.com/orchestradeclopotegeneze
https://www.facebook.com/studentiaicuvantului
https://www.facebook.com/educatieadventista
https://www.facebook.com/scoalapostlicealadrlucacernica/
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- Au fost pregătite aproximativ 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 Universitatea și altor parteneri. 

 

3. Evenimente organizate de departamentul de promovare: 

- Vizită la LTA Cluj-Napoca – 27.09.2019 (Program de sabat) 

- Vizită la LTA București – 7.12.2019 (Program Sfântă Cină) 

- Concert la Biserica Adventistă Brâncoveanu cu corul Universității Adventus - 

(13.12.2019). 

- Concert la Universitatea Adventus cu participarea corului și orchestrei Universității 

(14.12.2019). 

- Vizită la Liceul Teologic Adventist din Craiova (17-18.01.2020). 

- Sabatul Părinților la Universitatea Adventus (28-29.02.2020). 

- Convenția Națională Adventistă de Asistență și Misiune Socială, Cernica 12 – 

14.04.2019. 

 

4. Proiecte susținute personal: 

- Vizită la LTA Cluj-Napoca: întâlniri la ore cu elevii din clasele a XII –a și a XI-a 

pentru discuții despre orientarea profesională și oferta educațională UA – 

27.09.2019  

- Vizită la LTA Craiova: întâlniri la ore cu elevii din clasele a XII –a și a XI-a pentru 

discuții despre orientarea profesională și oferta educațională UA – 17.01.2020  

- Vizită la tânăr înscris în programul Clasa preseminarială Lunca Ampoiței 1 august 

2020 (AB) 

- Biserici vizitate pentru promovare UA și servicii divine speciale: Sultanu (14.09), 

Cetățeni (21.09), Peștera (12.10), Gura Humorului (25.10), Câmpulung 

Moldovenesc (26.10), Craiova centru și LTA Craiova (1-2.11), Galați Betel 

(21.12), București Militari (4.01), Radovanu (1.02), Tătărani (15.02), Cocorăști 

Colți (22.02), București Băneasa (7.03), Alba Iulia (31.07), Lunca Ampoiței 

(01.08), București Învingători (28.08), București Brâncoveanu (29.08), Brașov 

Avangarten (12.09), Nicolae Bălcescu (19.09) și Buzău Betel (24.10) 

 

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

și străinătate: 

- Vizita în districtele Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc cu studenții 

anului IV TP (24 - 27 octombrie 2020). Au fost vizitate comunitățile Gura 

Humorului, Capu Codrului, Ciprian Porumbescu, Izvoarele Sucevei, Stroiești, 

Colacu și Câmpulung Moldovenesc. 

 

6. Participare la evenimente ale Bisericii Adventiste din România: 

- Congresul Compa – Conferința Transilvania de Nord (28 septembrie 2019) 

- Întâlnire cu slujbașii la Sic (Conf. Tr. Nord) - 28 septembrie 2019 

- Congresul Familiei – Conferințele Muntenia, Moldova și Oltenia 19 octombrie 

2019 (Auditorium Pallady, București) 

- Întâlnire cu slujbașii la Bacău (Conf. Moldova) - 27 octombrie 2019 

- Festivalul familiei la Constanța – Dobrogea 1-2 noiembrie 2019 (delegare) 

- Întâlnire cu slujbașii la Târgoviște (Conf. Muntenia) – 16 noiembrie 2019 

- Convenția ASI România 8-9 noiembrie 2019 

- Concert aniversar Viață și Sănătate la Pallady Auditorium, 16 noiembrie 2019 

(delegare) 

- 29 noiembrie - 02 decembrie Maratonul de citire a Bibliei (București) 
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- Congresul Impact (Re)Moving Generation 29 decembrie 2019 – 2 ianuarie 2020 

 

7. Evenimente organizate de departamentul de promovare în București și  zona 

comunei Cernica: 

- Proiect de relații publice la Hospice Casa Speranței București (13.12.2019). 

- Proiect de relații publice la primăria și școlile din comuna Cernica (13.12.2019). 

 

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

- 39.000 RON sponsorizare ASI România pentru departamentul Adventus Media 

 

 

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ 

RECTOR 


