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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 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Institutul Teologic Penticostal 

1.2. Facultatea  de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 

1.3. Departamentul  de Teologie Penticostală Pastorală 

1.4. Domeniul de studii TEOLOGIE 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii Teologie Penticostală Pastorală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Teologie sistematică și dogmatică 

penticostală 4 

2.2. Cod disciplină TI 4211 

2.3. Titularul activităţii de curs Eugen T. JUGARU 

2.4. Titularul activităţii de seminar Eugen T. JUGARU 

2.5. Anul de studiu 4 2.6. Semestrul 8 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 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutorat 3 

Examinări 4 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 125 

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 și cu videoproiector  

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

Competenţe profesionale Dobândirea deprinderii de a analiza și a prezenta tradiția și specificul doctrinar al 

mișcării penticostale. 

Înțelegerea importanței actelor de cult și a dogmaticii penticostale 

     Dezvoltarea capacității de sintetizare a conceptelor pneumatologice și de a    

     evidenția importanța Mărturisirii de Credință  

 

Competenţe transversale Atitudinea responsabilă faţă de domeniul didactic-ştiinţific, de cel al slujirii 

bisericești. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Înțelegerea corectă a specificului doctrinar penticostal pentru slujirea 

pastorală precum și recunoașterea valorii actelor de cult în viața bisericii  

7.2 Obiectivele specifice   Cunoașterea tradiției penticostale și a rădăcinilor istorice ale acestei   

  mișcări religioase. 

  Cunoașterea importanței binecuvântării copiilor și a ordinării în slujire a    

  diaconilor, presbiterilor și pastorilor. 

  

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Necesitatea cunoașterii specificului doctrinar al 

mișcării penticostale 

 Vor fi prezentate argumente precum 

importanța tradiției penticostale sau ortodoxia 

teologiei penticostale pentru cunoașterea și 

încadrarea acestei mișcări religioase în cursul 

mișcărilor sec. al XX-lea. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

2. Prima mărturisire de credință penticostală: Adevărurile 

Fundamentale  

 Se vor prezenta cele 17 articole ale 

Adevărurilor Fundamentale accentuându-se 

articolele cu conținut pneumatologic și cele cu 

referire la Sfânta Treime.  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

3. Doctrine specific penticostale 

 Se va defini și prezenta următoarele doctrine: 

regenerarea și sfințirea, botezul în Duuhl Sfânt 

și dovezile acestui botez, vindecările 

supranaturale în urma rugăciunii și darurile 

spirituale ale Duhului Sfânt.  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

4. Aspectul restauraționist și anticesaționist al 

penticostalismului 

 Vor fi definiți termenii restauraționist și 

anticesaționist și vor fi prezentate argumente 

biblice și doctrinare pentru susținerea acestei 

perspective.   

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

5. Orotdoxia mișcării penticostale 

 Vor fi prezentate și analizate argumentele 

pentru ortodoxia acestei mișcări precum: 

acceptarea doctrinei hristologice de la Niceea, 

a celei pneumatologice de la Calcedon și a 

naturii umane și divine a Mântuitorului de la 

Efes.  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

6.  Teologia dogmatică și experiența în penticostalism Prelegere, discuţii 2 ore fizice 
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 Vor fi evidențiate rolul și importanța 

experiențelor spirituale de tip harismatic, în 

special experiența botezului cu Duhul Sfânt. 

7. Botezul cu Duhul Sfânt 

 Vor fi prezentate argumentele biblice și dogmatice 

ale învățăturii privind botezul cu Duhul Sfânt. 

Efectele botezului cu Duhul Sfânt conform 

Declarației Adevărurilor Fundamentale 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8. Teologia dogmatică și spiritualitatea penticostală  

 Va fi definit conceptul de spiritualitate precum și 

modalitățile de exprimare a acesteia prin cântări 

specifice, prin rugăciuni, prin exercitarea darurilor 

spirituale 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

9. Noțiuni introductive de eshatologie. 

 Va fi definită eshatologia ca doctrină sau învățătură 

a lucrurilor de pe urmă. Se va explica sensul 

termenului teologic eshatos/eshator.  

Prelegere, discuții  2 ore fizice 

10. Harismele conform învățăturii biblice 

 Se va face o prezentare generală a harismelor 

enumerate de către Apostolul Pavel în pericopa I 

Corinteni cap. 12:4-11.  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

11. Importanța harismelor și durata exercitării acestora 

 Se va evidenția importanța harismelor în viața 

spirituală a bisericii și vor fi prezentate conceptele 

ce cesaționism și anti-cesaționism.   

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

12. Vindecările bolnavilor 

 Se va evidenția importanța credinței în vindecarea 

supranaturală a bolnavilor, vor fi prezentate textele 

biblice majore precum și practica ungerii cu 

untdelemn a bolnavilor.  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

13. Actele de cult ale Bisericii Penticostale (I) 

 Se vor defini și se va face o prezentare generală a 

următoarelor acte de cult: botezul în apă, Cina 

Domnului, binecuvântarea copiilor    

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

14. Actele de cult ale Bisericii Penticostale (I) 

 Vor fi prezentate și explicate actele de cult: 

căsătoria și hirotonia slujitorilor penticostali 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

1. Rolul disciplinelor spirituale pentru maturitatea 

credinciosului penticostal 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

2. Importanța credinței și faptelor în slujirea 

penticostală 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

3. Manifestara harismelor în Biserica primului secol 

creștin 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

4. Rolul harismelor în economia bisericii ca trup al 

lui Hristos 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

5. Responsabilitatea credinciosului penticostal față de 

societate. 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

6. Bazele biblice pentru slujirea bisericească Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

7. Rolul și importanța botezului cu Duhul Sfânt în 

învățătura penticostală 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

8. Experiențele premergătoare botezului cu Duhul 

Sfânt: pocăința de păcate și nașterea din nou. 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

9. Botezul cu Duhul Sfânt în cartea Faptele 

Apostolilor 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 



4 

 

10. Aspecte ale spiritualității penticostale: cântarea, 

rugăciunea, postul și mărturisirea 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

11. Relevanța darurilor spirituale pentru creștinul 

contemporan 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

12. Pneumtologia lucană și pneumatologia paulină: 

asemănări și deosebiri 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

13. Actul de cult al binecuvântării copiilor în tradiția 

penticostală 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

14. Actul de cult al căsătoriei: baza biblică și realizarea 

practică a acestui act de cult 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

8.3.  Bibliografie 

 

Fee, D. Gordon, Pavel, Duhul și poporul lui Dumnezeu, trad. Ionel Mitra, Oradea, Casa Cărții, 2010. 

Horton M. Stanley, Ce Spune Biblia despre Duhul Sfânt, trad. Elisabeta Chiriță, Oradea, Life, 2002. 

Macchia, D. Frank, Botezați în Duhul, trad. Ionel Mitra, Oradea, Casa Cărții, 2010. 

Menzies, W. William, Horton, M. Stanley, Doctrine Biblice: O perspectivă penticostală, trad. Dan Mitra, Oradea, 

Life Publishers, 1999.  

Schaeffer, A. Francis, Trilogia, trad. Narcis Grama, Sofia Gheorghe, Simona Sabou, Oradea, Cartea creştină, 2002. 

Sandru Trandafir, Doctrinele biblice ale bisericii, București, Editura Cultului Penticostal Biserica lui Dumnezeu 

Apostolică, București, 1989. 

Stronstad Roger, Teologia carismatică a lui Luca, trad. Răzvan Mihăilescu, Oradea, 2003. 

Synon, Vincent, Andreiescu, Valeriu, Tradiţia Mişcării Penticostale. Oradea, Betania, 2004. 

Tipei, Ioan, Botezul Creştin, Oradea, Metanoia, 2004. 

    --------- Duhul Sfânt, Oradea, Metanoia, 2003. 

Ulonska Reinhold, Darurile Duhului Sfânt, trad. Tudor Alexandru Popp, Casa Școalelor, București, 1989. 

Vamvu, Alecsie, Actele de Cult în Biserica lui Dumnezeu, București, Cultul Penticostal Biserica lui Dumnezeu 

Apostolică din Republica Socialistă România, 1981. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşte şi aplică corect noțiunile specifice de teologie penticostală în  slujirea bisericească 

 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen la sfârșitul 

semestrului 

80% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs - - 

- Activitate la seminar - 20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Cunoaşte şi aplică corect noțiunile teoretice de teologie sistematicăși dogmatică ale Bisericii Creștine 

Penticostaledin România. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

……………..………….  ……………..………….               …………………………. 

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

   ……………..………….    ……………………. 

 

 


