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RAPORT TINERET ȘI SLUJIREA COPIILOR 
 

Moto: Rămâi tânăr! Urmează-mă! 
 

„De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, 
 totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi.”  

2 Corinteni 4,16 

 

În anul 2021 Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România și-a concentrat eforturile asupra lucrării de tineret, 
strategia fiind esențializată prin motoul Rămâi tânăr! Urmează-mă! 

Ținând cont de faptul că Departamentele Tineret și Slujirea Copiilor au ca scopuri principale apropierea copiilor și a 
tinerilor de Dumnezeu, prin stimularea lecturii Bibliei, în vederea formării acestora, și îndeplinirea misiunii de bază a Bisericii 
prin programele specific adaptate vârstelor și nevoilor grupurilor țintă, vom urmări gradul de atingere a obiectivelor propuse 
la începutul anului: 

1) Dezvoltarea unor proiecte ce își propun stimularea lecturii și a memorării Bibliei, în încercarea de a întâmpina problemele 
generate de gândirea postmodernă, în care metanarațiunile nu mai sunt acceptate. 

a) Citește Biblia pentru prima dată – 5.800 de copii, cu vârsta cuprinsă între 8 și 18 ani, au participat la proiect. 85% 
dintre ei au îndeplinind condițiile pentru câștigarea Bibliei adolescentului. (RO, HU) (în colaborare cu EVS) 

b) Maratonul Bibliei – 11.000 materiale promoționale, ce conțineau 4 planuri de citire a Bibliei, au fost distribuite în 
bisericile din țară. Au fost pregătite 42 de clipuri cu mesaje devoționale și motivaționale. Impactul postărilor din social 
media a fost de peste 200.000. Nu avem o cifra exactă a celor care au citit Biblia, motivați fiind de acest proiect. 
(RO, HU) 

c) Quizizz Compa – concurs Biblic online, desfășurat pe parcursul întregului an, cu întrebări din întreaga Biblie. Am 
pornit la drum cu 400 de adolescenți, terminând cu 80 de persoane care au rămas consecvente pe parcursul 
întregului an. (RO, HU) 

d) Psalmul Sabatului – fiecare biserică din țară a primit resursele necesare organizării proiectului. Inițiativa a fost 
implementată parțial, existând biserici implicate în toate cele șase Conferințe. 

e) Studii biblice pentru adolescenți – ne-am propus producerea unui nou set de studii biblice destinate tinerilor. 
Proiectul s-a numit Credința și tinerii, Doru Parașcineț și Daniel Chirileanu fiind responsabilii de proiect. A fost tipărit 
în 5000 de exemplare. 

2) Implementarea programelor de Licurici, Exploratori și Companioni în fiecare biserică/district în care există copii. În acest 
sens, identificarea posibililor lideri și implicarea pastorului local sunt axe prioritare.  

a) Tabere de instruire organizate de către directorii ce lucrează la nivel de Conferință (în trei dintre ele a fost prezent 
cel puțin un membru al echipei Uniunii) 

b) Tabere de formare organizate în baza unei colaborări între echipa Uniunii și echipele ce lucrează la nivel de 
Conferință 

i)  29-31 octombrie, Coșna: Training destinat mentorilor de companioni  

ii) 26 – 28 noiembrie, Cluj Napoca: Training destinat mentorilor de companioni  

iii) 10-11 decembrie, Moeciu de Sus - Training destinat mentorilor de companioni 

3) Reiterarea rolului pastoral în formarea climatului spiritual necesar adolescenților, pentru o dezvoltare armonioasă în 
cadrul Bisericii.  

a) Prezentări în cadrul cantonamentelor pastorale ale Conferințelor 

b) Instruirea pastorilor tineri în cadrul evenimentelor de formare a liderilor de tineret 

4) Stabilirea și comunicarea viziunii și a strategiilor de lucru către coordonatorii activităților de la nivelul Conferințelor și, 
odată la doi ani, la nivelul bisericilor locale. În acest sens vom organiza comitete de strategie și programe de training. 

 



Comitet de bilanț | Sibiu, 18 aprilie 2022 | Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România 

44 
 

 

De asemenea, ne propunem motivarea liderilor prin oferirea unui cadru pentru schimb de bune practici și organizarea 
administrativă a activității.  

a) 16 ianuarie, București: Convenție de instruire în cadrul programelor Licurici și  Exploratori 
b) 17 ianuarie, Ploiești: Convenție de instruire în cadrul programelor Licurici și Exploratori 
c) 30 ianuarie, Cluj Napoca: Convenție de instruire în cadrul programelor Licurici și Exploratori 
d) 13 februarie, Arad: Convenție de instruire în cadrul programelor Licurici și Exploratori 
e) 13 februarie, Arad: Convenție de instruire în cadrul programelor Licurici și Exploratori 
f) 22 – 25 aprilie: Training pe tema managementului proiectelor pentru lideri și voluntari din centrele studențești 

din țară. Beneficiind de o finanțare din partea diviziunii pentru AMiCUS România, ca un prim pas în vederea 
dezvoltării de noi proiecte AMiCUS, în centrele studențești din țară, a fost organizat un atelier de scriere de 
proiecte, în care coordonatorii de proiecte, liderii și alți voluntari din centrele studențești au putut să învețe cum să 
identifice nevoile studenților și, apoi, să dezvolte proiecte prin care să răspundă acestor nevoi.  

g) 22-26 Septembrie, Sătic: Conventia națională de instruire a comitetelor AMiCUS. Pentru prezentarea și 
discutarea viziunii și a strategiei de lucru, pentru formarea abilităților de leadership ale membrilor comitetelor 
AMiCUS, pentru motivarea liderilor, pentru instruirea liderilor, pentru schimb de experiență între coordonatorii 
diferitelor centre AMiCUS, a fost organizată convenția de instruire a liderilor din toate centrele universitare unde 
avem prezentă AMiCUS. Aceasta a fost urmată de o serie de întâlniri online pe departamente. 

h) 13-14 decembrie, Zimți: Training pentru pastorii de tineret 
i) Multiple comitete de lucru cu coordonatorii fiecărui program în parte (Licurici, Exploratori, Companioni, AMiCUS, 

Continuum) 
j) Platformă de materiale video de instruire. Pentru a compensa lipsa întâlnirilor fizice, am continuat dezvoltarea 

platformei de materiale video la care sa aibă acces liderii AMiCUS din toate centrele universitare din țară  
 

5) Dezvoltarea și oferirea materialelor necesare desfășurării activităților specifice.  

a) Cinci resurse destinate pastorilor și liderilor laici în vederea implementării programului de companioni. 

i)  Cum să începi 

ii) Planifică cu gândul la ei 

iii) Compa acum 

iv) Proiecte și evenimente speciale  

v) 52 de întâlniri 

b) Continuarea proiectului de reînnoire a caietelor de lucru din cadrul programului Licurici 

c) Kit de resurse pentru ziua exploratorului 

d) Kit de resurse pentru ziua licuricilor 

e) Materiale pregătite lunar pentru pagina copiilor din Curierul Adventist 

f) Desene animate GraceLink postate săptămânal pe paginile facebook Slujirea Copiilor, KID România și Școala 
Părinților, unde ne urmăresc aproximativ 2500 de persoane 

g) Kit ce conține povestirea copiilor și câteva activități transmise săptămânal prin newsletter  

h) Kituri de resurse pentru Sabatele speciale destinate copiilor: Sabatul copiilor, Zi de Bine pentru copii, Copii cu 
risc 

i) Materialul destinat Săptămânii de Rugăciune AMiCUS (conceput 100% în România) 

j) Materialul destinat Săptămânii de Rugăciune a Tineretului 

k) Devoționalul exploratorului 

l) Devoționalul de Tineret 

m) Devoționalul pentru majori – în mod excepțional, devoționalul pentru adulți destinat anului 2021 a fost realizat de 
echipa Departamentului Tineret 
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6) Stimularea și crearea unui mediu interacțional, în vederea consolidării unității și a sentimentului de apartenență, în special 
prin organizarea unor evenimente naționale sau regionale care răspund nevoilor specifice identificate (festival de creație, 
tabere, ș.a.) 

a) 23-30 ianuarie: Săptămâna de Rugăciune AMiCUS 
b) 13-20 martie: Săptămâna de rugăciune a tineretului 
c) Întâlniri AMiCUS organizate pe plan național  

Având în vedere imposibilitatea de a organiza Congresul național AMiCUS, pentru a oferi posibilitatea de schimb 
de experiențe, pentru a ieși în mediul studențesc (cu scop misionar) și pentru a oferi un loc de exprimare pentru 
studenți, împreună cu voluntari din centrele universitare, au fost organizate emisiuni online în care s-a prezentat 
activitatea fiecărei filiale și s-a dezbătut o temă de interes în mediul studențesc. 

d) Întâlniri locale săptămânale și alte întâlniri publice misionare. 
AMiCUS Debate, AMiCUS Creativ, Seri de jocuri, Club de carte, cluburi culturale, etc.  

e) 25-28 februarie: Tabără de studiu biblic  
f) 26 iulie-1 august: Adunarea de Corturi IMPACT (colaborare) 
g) 29 decembrie – 2 ianuarie: Tabără Continuum – destinată tinerilor de 25 de ani sau mai mari 
h) 23-26 septembrie – Congres International AMiCUS (eveniment online) 

 

7) Dezvoltarea unei mentalități axate pe misiune, prin conceperea și implementarea unor  proiecte misionare pe plan local, 
zonal și național. Ne dorim să transmitem tinerilor și adolescenților importanța asumării unei identități creștine și 
responsabilitatea de a-și face cunoscută această identitate în cercurile lor de influență. 

a) 30 aprilie - 11 iunie – Evanghelizare online SENS. Continuăm proiectul pe platformele SENS de pe Instagram și 
Facebook, prin implicare unor tineri ce produc clipuri video regulate. Mesajele tinerilor, postate după finalizarea 
evanghelizării pe Instagram – Reels, au intre 2.000 si 13.800 vizualizări. Paginile de Instagram și Facebook SENS 
au împreună 5.000 de urmăritori 

b) Micii predicatori – la finalul lunii iunie (28 iunie – 1 iulie), a avut loc o tabără pentru a instrui 25 de pastori în vederea 
implementării acestui proiect în cele șase conferințe. Au fost prezenți 25 de pastori și 60 de copii.  

c) Sclipiri de Bunătate – în cadrul proiectului, licuricii și exploratorii din toată țara au fost încurajați la acte de caritate 
și la inițiative misionare. (Menționăm: acțiunea de la Darabani, unde s-au strâns peste 4.000 euro pentru 
achiziționarea unui automobil destinat persoanelor cu dificultăți locomotorii; implicare în cadrul mai multor case de 
bătrâni, orfelinate, cât și ajutorarea vârstnicilor din diverse sate sau proiectele de tip TinServ organizate de cluburile 
de exploratori din Prahova. 

d) Eticheta – din păcate, tot ce am putut face în 2021 în cadrul acestui proiect a fost să îmbogățim oferta de seminare. 
În 2022, odată cu schimbarea contextului, vom reîncepe seminarele în școli, urmate de tabere de vară destinate 
copiilor non-adventiști. 

e) AMiCUS Fit – în urma analizei nevoilor studenților din perioada pandemiei, a fost demarat un proiect online de 
promovare a unui stil de viață sănătos în rândul studenților. Proiectul s-a adresat studenților din toată țara, punctând 
principiile NEW START, aducând astfel, în viața studenților, obiceiuri noi fundamentate pe aceste principii.  

f) Consiliere pentru studenți. Perioada pandemiei a crescut și mai mult nevoia de consiliere în cadrul studenților. 
Astfel, liderii departamentului de tineret și capelanii AMiCUS au crescut timpul investit în consilierea studenților (față-
n față, telefonic, online) 

g) Picătura de viață – având în vedere nevoia de sânge din spitalele din România, și numărul mic de donatori (în 
special în rândul studenților), AMiCUS a orzanizat o campanie națională de donare de sânge, prin care au fost atinse 
3 obiective:  

i) Conștientizarea în rândul studenților (și nu numai) a nevoii crescute de sânge și a beneficiilor dezvoltării 
obiceiului de a dona  

ii) Creșterea rezervei de sânge a centrelor de donare pentru acoperirea nevoilor existente în sistemul sanitar (în 
cadrul campaniei au donat peste 750 de donatori) 

iii) Strângerea de fonduri pentru multiple cauze sociale care făceau obiectul proiectelor de acest tip organizate 
în centrele universitare de către AMiCUS 
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h) Proiecte misionare dezvoltate în centrele universitare  

În vederea îndeplinirii obiectivului misionar al studenților AMiCUS, beneficiind de o finanțare din partea Diviziunii 
pentru AMiCUS România, aceștia au dezvoltat peste 20 de proiecte misionare locale în campusurile studențești din 
țară. 

i) În colaborare cu ADRA România, a fost implementat proiectul Copii ajută copii, în toate cele șase Conferințe. Un 
alt proiect la care am colaborat a fost Zbor de copil. 

j) 20 martie:  Zi de bine 

k) Călătorie misionară IMPACT (colaborare / finanțare) 

l) iPreach – proiectul își propune organizarea unor evanghelizări în cadrul cărora, în urma unei instruiri prealabile, 
tinerii să fie vorbitorii principali. Din păcate, majoritatea evenimentelor au fost anulate din pricina interdicțiilor legate 
de evenimentele publice apărute în context pandemic. 

8) Dezvoltarea unor proiecte misionare noi in mediul online  

a) Podcast Distinctiv (în colaborare cu Semnele Timpului) 
Pentru a dezvolta oferta online AMiCUS pentru studenții noștri, dar și pentru a avea mai multe instrumente 
misionare în mediul studențesc, pentru a oferi oportunitatea studenților AMiCUS să se dezvolte în diferite domenii 
și pentru a aduce mai aproape de studenți articole de calitate oferite de redacția „Semnele timpului”, a fost 
demarat proiectul online – Podcast „Distinctiv”.  
Scurta descriere: „Distinctiv” este un proiect ce reunește analiza asupra lumii, regăsită în articolele Semnele 
Timpului, și energia studenților AMiCUS. Este, poate, cel mai simplu și mai plăcut format prin care poți afla lucruri 
noi, asimila cunoștințe și transforma ,,timpii morți” în ocazii de învățare și dezvoltare personală, chiar și în secolul 
vitezei. Doza ta săptămânală de perspective distincte și repere într-o lume permanent schimbătoare... acum și în 
format audio! 

b) Emisiune Explo (colaborare cu Speranța TV) – 50 de instructori explo sunt implicați în realizarea emisiunii 
prezentate de Cora Albu. 

c) Podcastul Adevăr și provocare (colaborare cu RVS) – 25 de companioni formează echipa alături de care Dana 
Bordeianu produce podcastul. 

9) Dezvoltarea unor programe specifice pentru studenți pe diferite specializări. 

a) Evenimentul planificat a fost anulat, în schimb, s-a format o echipă de studenți la medicină ce vor organiza proiecte 
și evenimente viitoare. 

b) Tabăra destinată programatorilor a fost reprogramată pentru 2022. (AMiCUS Coding Days) 

10)  Dezvoltarea platformelor online de resurse și a site-urilor oficiale ale programelor departamentale 

a) TIN.ro – site-ul departamentului tineret este online, însă nu este finalizat. În 2022, vom dezvolta funcționalități noi. 

b) AMiCUS.ro 
Am continuat dezvoltarea noului site AMiCUS. 

c) lidertineret.ro (in colaborare cu TIN Muntenia) 

d) întreținerea paginilor oficiale ale departamentului de pe rețelele sociale (Instagram, Facebook, TikTok) – Tineret 
Adventist România, Slujirea Copilului, Licurici România, Exploratori România, Companioni România, Federația 
AMiCUS România, Devoțional pentru TineRi, KID România, Slujirea copilului și a canalului YouTube AMiCUS 
România 

11) Finalizarea modificărilor administrative necesare unei bune funcționari și puneri în acord cu legislația în vigoare 

a) Actele ONG-ului Exploratori pentru viitor au fost actualizate 

b) Suntem aproape de finalizarea actelor Federației AMiCUS România  
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Echipa departamentului a fost prezentă la o serie de evenimente de instruire și de tabere organizate la nivel de 
Conferință, după cum urmează: 9 convenții destinate liderilor de licurici, exploratori sau companioni, 8 evenimente destinate 
predării specializărilor în cadrul programelor de licurici și exploratori, 3 convenții ale Școlii Liderilor, 3 tabere destinate formării 
de noi instructori, 29 de tabere destinate licuricilor, exploratorilor sau companionilor. 

 

În final, doresc să menționez instituțiile Bisericii alături de care am colaborat în vederea realizării unor proiecte comune: 
ADRA (Copii ajută copii, Zbor de copil), Centru Media Adventist (Emisiunea Explo, Podcastul Adevăr sau provocare), 
Editura Viață și Sănătate, (Citește Biblia pentru prima dată, Credința și tinerii) Semnele Timpului (Distinctiv), RESPIRO 
(Eticheta, TIN) 

 

Echipa Departamentului Tineret  

(Alina Chirileanu, Marcel Brândzanic, Benjamin Stan, Gelu Poenariu) 

 
 

GELU POENARIU, director 

 
 


