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INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 

Instituţie acreditată  prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008. 

Bucureşti, B-dul Uverturii, nr. 210-220, Sect. 6, 060946, 

Tel. 021. 4341623; Fax. 021. 4347515; secretariat@itpbucuresti.ro;  www.itpbucuresti.ro 

 

 

DESCRIEREA POSTULUI DIDACTIC SCOS LA CONCURS 

conform cerinţelor H.G. 457/2011 

 

 

Denumirea postului: LECTOR UNIVERSITAR 

Poziția 15, disciplinele: Închinare și practică bisericească penticostală,  Drept bisericesc penticostal,  Drept 

bisericesc și administrație, Conducerea spirituală, Misiunea socială a bisericii 

 

1. Descrierea postului: 

Postul este cuprins în Statul de funcții al Departamentului de Teologie Penticostală Pastorală, Facultatea de 

Teologie Penticostală. Disciplinele postului sunt din planul de învățământ al programului de studii universitare 

de licenţă în teologie penticostală. 

 

2. Atribuțiile/activitățile aferente postului: 

Postul cuprinde activități de predare (curs și seminar), precum și activități didactice complementare: examene, 

verificări, coordonare lucrări de finalizare a studiilor, coordonarea practicii de specialitate, activități de 

promovare a instituţiei. În obligațiile aferente postului sunt cuprinse activități de cercetare în domeniu. 

 

3. Salariul minim de încadrare a postului:  
2700 lei 

 

4. Calendarul concursului: 

05.12.2018 – 08.02.2019 Perioada de înscriere 

25.02.2019   Desfăşurarea probelor concursului, ora 12,00 

25.02.2017– 26.02.2019  Publicarea rezultatelor concursului pe pagina web a facultăţii 

 

5. Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau tematicile din care comisia de 

concurs poate alege tematica probelor susținute efectiv: 

Concurs de dosare și susținerea unei prelegeri publice pe un subiect din tematica de concurs. 

 

6. Descrierea procedurii de concurs: 
Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs în data 14.02.2019. Candidații care 

îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs, obținând avizul decanatului, sunt invitați pe data de 

25.02.2019, pentru concurs. Comisia de concurs evaluează fiecare candidat din perspectiva următoarelor 

aspecte: relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; capacitatea candidatului de a îndruma 

studenţii; competenţele didactice ale candidatului; capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi 

rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; capacitatea 

candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia; capacitatea candidatului de a 

conduce proiecte de cercetare-dezvoltare. 

Comisia de concurs, în urma evaluării întregii activități didactice și științifice, a prelegerii prezentate și 

a răspunsurilor la întrebările adresate, decide ierarhia candidaților și nominalizează candidatul care a întrunit 

cele mai bune rezultate. Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport asupra concursului, pe baza 

referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei 

candidaţilor decisă de comisie. Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs şi 

este semnat de fiecare dintre membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei. 

 

7. Lista completă a documentelor necesare înscrierii (vezi și Ordinul 6560 din 27 decembrie 2012): 
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- cerere de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declarație pe propria răspundere 

privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar; 

- acordul scris al Departamentului de învăţământ al Cultului Creştin Penticostal din România; 

- o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului de maxim 10 pagini; 

- curriculum vitae, în format tipărit și format electronic, care cuprinde: informații despre studiile efectuate 

și diplomele obținute, informații despre experiența profesională și locurile de muncă relevante, 

informații despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect și 

granturile obținute, informații despre premii sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice 

ale candidatului; 

- lista de lucrări în format tipărit și format electronic structurată astfel: lista celor maxim 10 lucrări 

considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, teza sau tezele de doctorat, 

brevete de invenție sau alte titluri de proprietate industrială, cărți și capitole în cărți, articole/studii in 

extenso, publicate în reviste din fluxul științific internațional principal, publicații in extenso apărute în 

lucrări ale principalelor conferințe internaționale de specialitate, alte lucrări și contribuții științifice sau, 

după caz, din domeniul creației artistice; 

- fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității al cărei format standard este prevăzut de 

metodologia proprie (fișa de verificare este completată și semnată de către candidat); 

- copia legalizată a diplomei de doctor sau atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia; 

- rezumatul, în limba română și în limba engleză, a tezei de doctorat pe maximum o pagină pentru fiecare 

limbă; 

- declarație pe propria răspundere a candidatului care indică lipsa situațiilor de incompatibilitate 

prevăzute de Legea 1/2011; 

- copii ale altor diplome; 

- copia cărții de identitate; 

- copie a certificatului de căsătorie sau dovada schimbării numelui, în cazul schimbării numelui; 

- maximum 10 publicații sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecționate de acesta și 

considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 

 

8. Adresa la care trebuie trimis dosarul de concurs: 

Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti, 

Secretariat, 

Bucureşti, B-dul Uverturii, nr. 210-220, Sect. 6, 060946, Tel. 021. 4341623 

 

9. Tematica pentru prelegerea publică: 
 

1. Cuvantul și Imaginea în închinarea Bisericii Creștine Penticostale 

2. Organigrama bisericii. Relația de slujire pe linia autorității spirituale în biserica locala 

3. Relația dintre misiunea, viziunea și obiectivele bisericii 

4. Teologia și practica Cinei Domnului in Bisericile Creștine Penticostale 

5. Lucrarea bisericii în asistarea spirituală a persoanelor cu dizabilități 

6. Formele închinării în Bisericile Creștine Penticostale 

 

 

10. Bibliografie: 

Amy Fenton Lee, Leading a Special Needs Ministry, Broadman & Holman Publishers Group, Nashville 

TN, 2013; 

Chris E. Green, Toward a Pentecostal Theology of the Lord's Supper: Foretasting the Kingdom, CPT 

Press, Cleveland, TN, 2012; 

Robert H. Welch, Church Administration: Creating Efficiency for Effective Ministry, Robert H. Welch, 

Broadman & Holman Publishers Group, Nashville, TN, 2011; 

Lee Roy Martin, Toward a Pentecostal Theology of Worship, CPT Press, Cleveland, TN, 2016; 

Thomas E. Trask, The Pentecostal Pastor: A Mandate for the 21st Century, Gospel Publishing House, 

Springfield, 2012; 

Andy Crouch, Culture Making: Recovering Our Creative Calling, IVP Books, Downers Grove, IL, 

2008; 
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Peter Masters, Inchinarea. O analiza biblica a principalelor schimbari aparute in inchinarea din zilele 

noastre, Editura Făclia, Oradea, 2010; 

Bruce L. Peterson, Foundations of Church Administration: Professional Tools for Church Leadership, 

Beacon Hill Press, Kansas City, 2010; 

 


