
1 

 

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 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI 

1.2. Facultatea  de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 

1.3. Departamentul  de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ 

1.4. Domeniul de studii TEOLOGIE  

1.5. Ciclul de studii MASTER 

1.6. Programul de studii BIBLIE ȘI SOCIETATE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Teologie și reconciliere socială 2.2. Cod disciplină M211 

2.3. Titularul activităţii de curs Anthony Lee RICHIE 

2.4. Titularul activităţii de seminar Anthony Lee RICHIE 

2.5. Anul de studiu 2 2.6. Semestrul 1 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8. Regimul disciplinei 

(O – obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămâna 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 
42 din care: 3.5. curs 28  

  

3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 

Tutorat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sală dotată cu tablă / Sală dotată cu videoproiector  

5.2. de desfăşurarea a seminarului / laboratorului Sală dotată cu tablă / Sală dotată cu videoproiector  
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale Cursul ofera o înţelegere adecvată şi explicare a semnificaţiei/ dimensiunii sociale a 

adevărurilor teologice (religioase), oferind astfel o resursă importantă pentru viaţa 

bisericilor, a comunităţilor religioase şi/sau pentru activitatea asistenţilor sociali. 

Cursul se concentrează pe bazele biblice/teologice şi motivaţia pentru o implicare 

socială şi responsabilă în lume(societate), având ca scop ultim să echipeze oameni şi 

comunităţi să acţioneze ca şi agenţi ai schimbării, transformării şi reconcilierii 

sociale. Cursul reprezintă un studiu sistematic asupra contribuţiei pe care 

reconcilierea paulină o poate aduce la dialogul social în contextul românesc 

contemporan. În final, vom trage anumite concluzii despre contribuţia pe care ar 

putea sa o aducă comunităţile religioase la dialogul social şi despre relevanţa acestui 

subiect pentru practica pastorală. 

Un asemenea curs îşi doreşte să atingă cel puţin două obiective majore: în primul 

rând, să „corecteze” o înţelegere/gândire prevalentă astăzi privitoare la relaţia 

dihotomică dintre evanghelie (credinţa creştină) şi viaţa publică. În al doilea rând, 

cursul doreşte să ofere o introducere adecvată în subiectul „teologiei sociale”  şi al 

„reconcilierii sociale” şi să ofere o anumită metodologie de lucru dar şi o 

exemplificare a câtorva elemente de teologie şi reconciliere socială 

Competenţe transversale Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile 

faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului 

potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Instruirea studentului în particularitățile specifice contextului istoric, socio-politic, 

cultural şi religios specific contextului iudaic și greco-roman  

7.2 Obiectivele specifice Cursul urmăreşte să familiarizeze studentul cu dimensiunile complexe ale 

conceptului de reconciliere şi să ajute la înţelegerea şi formarea unui cadru adecvat 

pentru o interpretare şi implementare corectă a dimensiunii sociale a reconcilierii in 

contextul românesc. După parcurgerea acestui curs studenţii vor fi în stare să 

evalueze diferitele interpretări ale conceptului de reconcilierii şi să ofere o 

perspectivă critică asupra diferitelor abordări; să prezinte fenomenul complex al 

reconcilierii şi să explice aportul pe care acesta îl poate aduce în viaţa socială. În 

cele din urmă, sperăm ca acest curs să-i ajute pe studenţi să integreze elementele 

dimensiunii sociale ale teologiei şi reconcilierii în practica pastorală în care sunt 

angrenaţi. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Prolegomena: definiţii, terminologie, religie şi societate Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Nevoia de teolgie socială în contextul reapariţiei religiei ca 

element important in arena socia 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Dinamica şi elementele teologiei sociale Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Elementele esenţiale pentru dezvoltarea unei teologii 

sociale adecvate 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Reconcilierea: urgenţa şi importanţa conceptului Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Semnificaţia socială a reconcilierii în teologia paulină Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Identitate, alteritate şi reconciliere Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Schimbare de paradigmă asupra reconcilierii în teologia 

paulină 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

O nouă înţelegere şi raportare la „celălalt”  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Asimetria reconcilierii divine Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Reconciliere socială şi dialogul social în contextul 

românesc contemporan 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 
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Practica reconcilierii sociale în România: studii de caz Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Contribuţia pe care ar putea să o aducă comunităţile 

religioase la viaţa publică social 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Teolgie şi reconciliere socială şi practica pastorală Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

Secularizare crescândă, context pluralist, postmodernism 

Revenirea spectaculoasă şi surprinzătoare a fenomenului 

religios în sfera socială 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Religiozitate şi bunăstare umană! 

Religie, democraţie, reconciliere, societate – Romania: 

studiu de caz 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Mijloacele de promovare a teologiei sociale 

Funcţia, scopul şi caracteristicile TS 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Delimitările TS în acepţiunea teologiei sociale ortodoxe 

Teologia social între economie şi moralitate, între 

secularizare şi secularism 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Viziunea apostolului Pavel asupra reconcilierii 

Cele doua dimensiuni ale reconcilierii: dimensiunea 

„verticală”/ teologică şi cea „orizontală”/socială în Romani 

5-8 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Dimensiunea socială a reconcilierii în Romani 12-15. 

Practici ale reconcilierii 

Reconcilierea sociala în accepţiunea diferitelor biserici din 

Romania 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Dimensiunea social-politică a teologiei şi reconcilierii 

Importanţa şi relevanţa teologiei şi reconcilierii sociale 

pentru practica pastorală 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

8.3.  Bibliografie 

Valica, Mihai, pr. dr. et.al, Teologie sociala, Editura Christiana, 2004. 

Constantineanu, Corneliu.  Semnificaţia socială a conceptului de reconciliere în teologia Apostolului Pavel, cu 

referire specifică la contextul românesc (U. Leeds, 2006) 

______, „Reconciliation as a Missiological Category for Social Engagement: a Pauline Perspectives from Romans 

12:9-21,” în Rollin G. Grams, I. Howard Marshall, Peter F. Penner and Robin L. Routledge (editori), Bible 

and Mission, Editura Neufeld Verlag, Schwarzenfeld, 2008, pp. 134-161. 

Ica, Ioan jr. and Germano Marani. Gandirea Social a Bisericii. Fundamente-documente-analize-perspective. Sibiu: 

Deisis, 2002.  

Leb, Ioan Vasile. Biserica in Actiune. Editura Limes, Cluj-Napoca, 2001. 

 

Nemoianu, Virgil, Jocurile divinităţii. Gândirea Socială a Bisericii. Fundamente-documente-analize-perspective, 

Editura Deisis, Sibiu, 2002.  

Volf, Miroslav. Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation 

(Abingdon Press, 1996) 

Popescu, Dumitru, Cristos, Biserica, Societatea, Editura Institutului Biblic şi de Misiune a BOR, Bucureşti,  1998. 

Tătaru-Cazaban, Miruna (editor), Teologie şi Politică. De la Sfintii Parinti la Europa Unită, Editura Anastasia, 

Bucureşti, 2004. 

Abraham, Dorel, I. Bădescu, S. Chelcea, Relaţiile interetnice în România: Diagnostic Social şi Evaluarea 

Tendinţelor, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1995. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Pregătirea studenților pentru o înțelegere corectă a contextului specific iudaismului sec. I d.Hr. și lumii greco-

romane, care să ajute la o exegeză corectă a textelor biblice. 
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10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Examen final Examen final - 

   

10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcursul 

consultanței și în 

momentul susținerii 

referatului 

Verificarea conținutului, a 

formei și a aparatului critic 

al referatului 

100 % 

   

10.6 Standard minim de performanţă:  

A. Obţinerea a cel puţin jumătate din punctajul acordat referatului.  

B. Predarea la referatului până la finalul semestrului realizat corespunzător. 

  


