
 

 
 

RAPORTUL TREZORIERULUI 
 

Am intrat, bine de tot, în anul 2022 și, se cuvine, să ne acordăm un moment de zăbavă pentru o privire 
retrospectivă, deoarece luând aminte la ceea ce a fost, să înaintăm mai mult și mai bine, de aici înainte. 

Perspectiva biblică liniară asupra timpului nu poate fi identificată cu marșul modern al istoriei. Celebra 
paradigmă iluministă a progresului vede istoria ca pe o săgeată trasă din trecut spre viitor. Mintea modernă „privește 
în perspectivă” sau „privește înainte”, așteptând zilele care vor veni, „face progrese” către vremuri mai bune și întoarce 
spatele timpurilor trecute. 

Educația noastră sugerează un lucru incitant de diferit. Stăm pur și simplu în mijlocul curentului istoric, cu 
spatele către viitor și cu fața spre trecut. 

Să parcurgem principalele capitole de venituri și cheltuieli ale bilanțului comparând ultimii doi ani ai exercițiului 
financiar.  

 
A. VENITURI 
În tabelul următor este prezentată situația intrărilor zecimilor colectate în anul 2021 la nivel de Uniune în 

comparație cu anul 2020. 

      
curs 

2021  
curs  

2020  
rata 

inflației 

     4,9204  4,8371  5,10 

 2021 2020 2021 / 2020 

CONFERINȚA 
ZECIME nr.membrii medie an ZECIME CREȘTERE 

RON EUR  RON EUR RON EUR % % 
               actualizată 

BANAT 11.627.854 2.363.193 6.468 1.798 365 9.715.741 2.008.588 119,68% 113,58% 
MOLDOVA 20.594.978 4.185.631 11.431 1.802 366 18.397.489 3.803.413 111,94% 106,24% 
MUNTENIA 33.952.350 6.900.323 17.187 1.975 401 28.930.223 5.980.902 117,36% 111,37% 
OLTENIA 15.993.319 3.250.410 9.988 1.601 325 16.510.766 3.413.360 96,87% 91,93% 

TRANS.NORD 11.503.356 2.337.890 7.295 1.577 320 9.794.617 2.024.894 117,45% 111,46% 
TRANS.SUD 17.536.665 3.564.073 9.383 1.869 380 14.713.505 3.041.803 119,19% 113,11% 

TOTAL 111.208.522 22.601.520 61.752 1.801 366 98.062.341 20.272.960 113,41% 107,62% 
*Cursul și rata inflației sunt preluate de pe www.bnr.ro și www.insse.ro . 
 
Creșterea absolută a zecimilor în anul 2021 față de anul 2020 pe total Conferințe este de 13.146.181 lei, iar în 

procente este de 13,41%. Ținând cont de procentul mediu al inflației care a fost de 5,1% (în anul 2020 inflația a fost 
de 2,6%), zecimea medie actualizată a crescut cu 7,62% în anul 2021 față de 2020. 

Zecimea medie pe membru în Uniunea de Conferințe a crescut și a fost de 1.801 lei/an sau 150 lei/lună, și 
reflectă credincioșia membrilor față de Dumnezeu. 

La intrările de zecime raportate în euro, se observă o creștere de 2.328.560 euro în anul 2021 față de anul 
2020, cu o fluctuație a cursului valutar de la 4,8371 lei (*curs mediu leu/euro în anul 2020) la 4,9204 lei (*curs mediu 
leu/euro în anul 2021).  

În tabelul următor este prezentată situația intrărilor darurilor colectate în anul 2021 la nivel de Uniune: 
  

Misiunea Globală: 201.640 lei Centrul Media Adventist: 565.816 lei 
Radio Mondial: 215.517 lei Săptămâna de Rugăciune: 612.171 lei 

Misiune pentru tineret: 167.543 lei Școala de Sabat: 4.694.132 lei 
Libertate religioasă: 170.430 lei Sabatul al 13-lea: 465.013 lei 

ADRA România: 684.388 lei Dar de Mulțumire: 1.727.271 lei 
Misiunea Mondială: 224.950 lei  

  
 
Darul pentru Misiunea Globală are ca destinație lucrarea mondială și este trimis către Conferința Generală. 
Darul pentru Radio Mondial are ca destinație lucrarea postului de radio Vocea Speranței. 
Darul Misiune pentru tineret este transferat către Diviziune având ca destinație lucrarea pentru tineret. 
Darul pentru Libertate religioasă revine departamentului Libertate religioasă din cadrul Uniunii Române având 

ca destinație proiectele desfășurate de acesta. 
Darul ADRA este destinat ajutorării semenilor prin proiectele desfășurate de ADRA România.  
Darul pentru Misiune Mondială are ca destinație lucrarea mondială și este trimis către Conferința Generală. 
Darul pentru Centrul Media Adventist susține lucrarea prin Radio și TV din România.   

http://www.bnr.ro/
http://www.insse.ro/


 

 
 

Darul pentru Săptămâna de Rugăciune aparține lucrării misionare mondiale.  
Darul Școlii de Sabat, aparține lucrării misionare mondiale.  
Darul Sabatului al 13-lea revine lucrării mondiale. 
Darul de Mulțumire revine lucrării mondiale. 
După cum se poate remarca, în prezent, 100% din fondurile Darul Săptămânii de Rugăciune, Darul Școlii de 

Sabat, Darul Sabatului al 13-lea și Darul de Mulțumire susțin lucrarea misionară mondială. În acest mod, în anul 2022, 
suntem integrați, complet, în sistemul financiar al bisericii mondiale. 

Darul pentru Educație rămâne la nivelul Conferințelor, pentru susținerea sistemului educațional, împreună cu 
procentul de 1% din zecime. 

Comparând nivelul de dăruire al anului 2021 cu cel al anului 2020 remarcăm o creștere de 2.940.527 lei (total 
daruri 2021: 9.728.871 lei - total daruri 2020: 6.788.344 lei) sau, procentual, o creștere de 43,32%. 
 

Susținere financiară a Diviziunii pentru proiectele din România: În anul 2021 am primit de la Diviziune 
pentru susținerea lucrării misionare din România următoarele sume: 

 
-Proiecte speciale: 480.000 euro 

Denumirea proiectului Beneficiar Suma € 
Centru Tineret Rastoci  Conferința T. Nord 300.000 
Centrul sănătate Codlea Conferința T. Sud 50.000 
Pr. speciale Școala Iași Conferința Moldova 50.000 
Proiect renovare Stupini Uniunea de Conferințe 26.000 
Semnele Timpului (RO) Uniunea de Conferințe 54.000 
Total   480.000 

 
-Proiecte evanghelizare și Internship 

Denumirea proiectului Beneficiar Suma € 
Evanghelizare Centrul Media Adventist 300.000 
Tineret Centrul Media Adventist 10.000 
Program pentru stagiatură pastorală Conferințele 100.000 
Total 

 
410.000 

 
-Proiecte de educație  

Conferința Suma € 
Subvenție pt școli Moldova 18.130  
Subvenție pt școli Muntenia 26.622  
Subvenție pt școli Transilvania Sud 33.343  
Total   78.095  

 
-Proiecte la nivelul Conferințelor 

Denumirea proiectului Beneficiar Suma € 
Respiro Lounge and Caravan  Muntenia 20,790 
Opinia Production House of Video Production for WEB  Muntenia 17,850 
Arad School Banat 10.000 
Banat Proces Banat 25.000 
Hope for Calata - Literature Distribution and Personal Ministry 
among Hungarian Ethnics  

Transilvania de Nord 7.000 

Children Evangelism through Vacantion Bible School Moldova 8,099 
A missioner in the Memory of Martyr Pastor Gh.Oresciuc (Vicov) Moldova 3.392 
Craiovița Oltenia 7.695 
Total 

 
99.826  

 
 



 

 
 

-Proiecte la nivelul Instituțiilor și Uniunii 
Denumirea proiectului Beneficiar Suma € 
GC Covid 19 offering - colportori Editură 28.933 
Subv. EUD Covid 19  Editură 10.000 
Proiect Misiunea Femeii – burse studente Uniunea de Conferințe 4.536 
Romanian Publishing Missionary Project Uniunea de Conferințe 10.000 
Proiect Help us to Help ASUP 16.757 
Proiect Visiting Jesus ASUP 6.750 
Proiect Welcome my Son ASUP 3.000 
Total 

 
79.976  

 
- Sume renovare STUPINI  

Beneficiar Suma € 
GC  Stupini 427.500 
EUD  Stupini 753.148 
Total  1.180.648 

 
Astfel, totalul sumelor primite din partea Diviziunii în anul 2021 a fost de 2.328.545 Euro. 

 
Darurile pentru bugetul bisericilor locale 
 
Darul pentru bugetul bisericilor locale cuprind sumele oferite pentru construcția caselor de rugăciune, 

întreținerea acestora, proiectele de evanghelizare locală, ajutorarea celor săraci și diverse alte proiecte desfășurate la 
nivel local. La nivel național aceste daruri se ridică la suma de 25.140.308 lei. 

 
Tabelul următor prezintă situația construcțiilor caselor de rugăciune la nivelul întregii țări: 

 
 

CONFERINŢE 
Inaugurate în 

2021 
În construcție la 
sfârșitul anului 

2021 

Programate pentru a 
începe construcția în 

2022 

Programate pentru a 
fi finalizate în 2022 

BANAT - 10 2 3 
MOLDOVA 1 8 1 2 
MUNTENIA 2 8 1 3 
OLTENIA - 4 2 3 
TRANS. NORD - 14 1 2 
TRANS. SUD - 15 2 3 
TOTAL 3 59 9 16 

 
La sfârșitul anului 2021 aveam 3 case de rugăciune inaugurate și 59 în construcție. Pentru anul 2022 se 

preconizează demararea a 9 proiecte noi de construcție și finalizarea a 16 din cele începute anterior. 
 
 

B. CHELTUIELI 
În prezent, Conferințele, din zecimea totala încasată (111.208.522 lei în 2021), transferă la Uniune 10% pentru 
Diviziune și 10% pentru Uniune. Uniunea transferă la Diviziune cei 10% (11.120.852 lei) plus 1% pentru Conferința 
Generală (1.112.085 lei) și, la rândul ei, din zecimea încasată direct la Uniune (958.589 lei în 2021), transferă la 
Diviziune 10% (95.859 lei) plus 1% pentru Conferința Generală (9.586 lei). Pe lângă acest procent, în anul 2021, 
Uniunea de Conferințe a alocat Centrului Media Adventist un procent de 15% din zecimea primită (1.668.128 lei). 
Această hotărâre a fost luată pentru o perioadă de 5 ani începând cu anul 2017. În luna Noiembrie a anului trecut s-a 
votat menținerea procentului din zecime către CMA la 2 % de la Conferințe și 1,5% de la Uniunea Română pentru 
următorii cinci ani (2021-2025). 

 
Din fondurile rămase, pe parcursul anului 2021, s-au efectuat următoarele cheltuieli: 
Cheltuieli de personal – 4.339.271 lei 



 

 
 

Cheltuieli administrative și generale – 925.060 lei 
Cheltuieli departamentale – 2.113.090 lei 
Alte cheltuieli departamentale – 1.942.999 lei 
În anul 2021 cheltuielile cu salariile se încadrează în procentul recomandat, 35.92%. 
Pentru instituțiile Bisericii au fost efectuate următoarele subvenții: 
Subvenție EVS – 49.564 lei 
Subvenție Asociația Exploratorilor, Sola Scriptura, ASEF, ACL, ASE și SUP – 350.815 lei. 

 
Alte subvenții acordate Conferințelor/Intituțiilor:  
 

Denumirea proiectului Conferința Suma Ron 
Subv. Șc. Arad Banat 260.000 
Subv. școală Florești Muntenia 146.100 
Amenajare studio TV Cluj CMA/T.Nord 99.000 
Centrul de sănătate Dumbrava T.Nord 148.200 
Proiecte CMA CMA 535.308 
Școli sanitare Cernica/Brăila 338.772 
Proiect violență domestică - cofinanțare ADRA 46.678 
Proiecte ASUP - cofinanțare ASUP 38.907 
Total 

 
1.612.965 

 
 

C. REVIZIA 
În fiecare an comunitățile, instituțiile și organizațiile Bisericii sunt supuse procesului de verificare pentru a se 

asigura corectitudinea și transparența înregistrării fondurilor. În anul 2021 s-a remarcat faptul că regulamentul financiar 
este aplicat corect, iar situațiile în care s-au constatat abateri au fost reduse. Rapoartele de revizie la nivelul 
comunităților au înregistrat puține probleme. Situația centralizată se află în anexă. 
 

RAPORT SINTETIC DE REVIZIE AL COMUNITĂȚILOR ÎN PERIOADA 01.01-31.12.2021  
Anexa 1 Situația detaliată pe comunități 

 
Nr. Statistici*   BANAT MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TR. NORD TR. SUD 

  TOTAL COMUNITĂȚI    119 % 252 % 263 % 214 % 140 % 173 % 

1 COMUNITATI VERIFICATE  A2 118 99% 250 99% 256 97% 209 98% 135 96% 172 99% 

2 Com.cu diferențe + alte probleme              A3 0 0% 14 6% 0 0% 5 2% 12 9% 2 1% 

3 Soldul  bugetului de casă insuficient                          A4 3 3% 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 3 2% 

4 Colecte speciale nefăcute                         A5 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 

5 Cheltuielile nu se fac cu apr. comitet.        A6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

6 Situația contabilă neclară                          A7 1 1% 1 0% 0 0% 5 2% 5 4% 2 1% 
*Notă: Informațiile detaliate se găsesc în raportul analitic pe anul 2021. 
 

Concluzii revizie: 
1. În anul financiar 2021 au fost verificate la nivelul Uniunii Române un număr de 1.140 de comunități și grupe 

ceea ce reprezintă un procent de 98,19% din totalul comunităților și grupelor Bisericii AZȘ din România. 
2. În cazul a 33 de comunități și grupe (2,84%) s-au semnalat anumite erori de calcul și înregistrare în 

conducerea evidențelor financiare la bugetele locale, erori nesemnificative care au fost corectate la recomandarea 
revizorilor. 

3. Soldul bugetului de casă a fost insuficient în cazul a 8 comunități și grupe ceea ce reprezintă un procent de 
0,69%. 

4. Cu excepția perioadei în care bisericile au fost închise datorită pandemiei, colectele speciale au fost efectuate 
în toate bisericile. 



 

 
 

5. Evidențele contabile la nivelul comunităților sunt în general bine conduse de către trezorieri, excepție făcând 
14 grupe și comunități mici. În aceste cazuri revizorii de la nivelul conferințelor au făcut recomandări și au instruit pe 
casieri. 

6. Sumele destinate conferințelor au fost depuse cu credincioșie de către trezorierii bisericilor locale. 
7. Apreciem efortul persoanelor responsabile pentru colaborare și asigurarea controlului intern la un nivel optim. 
 
 
D. AUDIT – Exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020 
Fără rezerve. 
 
E. CONCLUZII 
După această retrospectivă putem spune că trecutul are un viitor și privind spre trecut înaintăm sub conducerea 

lui Dumnezeu. Domnul Și-a condus poporul și este gata să-Și încheie prin copiii Săi lucrarea finală de proclamare a 
soliilor celor trei îngeri din Apocalipsa 14 și a celei a îngerului al patrulea, din Apocalipsa 18, chemându-i pe oameni 
să iasă din confuzie la lumina deplină a adevărului biblic. 

Ne aducem aminte de făgăduințele pline de putere din cartea Schițe din viața mea, unde, aducându-și aminte 
de modul în care Dumnezeu a condus această mișcare în primele ei zile, la pagina 196 Ellen White scria: „Când 
retrăiesc istoria noastră, parcurgând fiecare pas al progresului până în situația de acum, pot spune: Lăudat fie 
Dumnezeu! Când văd ce a făcut Domnul, sunt plină de uimire și de încredere în conducerea lui Hristos. Nu avem a ne 
teme de nimic pentru viitor, decât de a uita felul în care ne-a condus Domnul și lecțiile pe care ni le-a oferit El în istoria 
noastră.” 

 
 

Jigău Emil 
Trezorier, Uniunea de Conferințe 


