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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 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 Legământ și etică în identitatea și 

misiunea poporului ales   

2.2. Cod disciplină M123 

2.3. Titularul activităţii de curs Marcel Valentin MĂCELARU 

2.4. Titularul activităţii de seminar Marcel Valentin MĂCELARU 

2.5. Anul de studiu 1 2.6. Semestrul 2 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 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

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

Tutorat 5 

Examinări 3 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 138 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 180 

3.10 Numărul de credite 6 

 

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 La finalul acestui curs studentul masterand trebuie: 

- să cunoască elementele definitorii ale chemării prin legământ a poporului 

ales; 

- să identifice elementele cu caracter etic pe care le implică trăirea poporului 

după legământ (răspunsul poporului); 

- să cunoască faptul că trăirea poporului ales după preceptele legământului 

este definitorie din punctul de vedere al conturării identități și misiunii sale.  

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 

Prezentarea conceptului de „legământ” ca motiv central al teologiei 

veterotestamentare și corelarea acestuia cu noțiuni generale de etică 

veterotestamentară.   

7.2 Obiectivele specifice - Capacitatea de a selecta, interpreta şi utiliza în mod critic sursele 

istoriografice şi literare extrabiblice necesare unei înţelegeri corecte a 

învățăturii Vechiului Testament despre Legământ. 

- Capacitatea de aplicare a noţiunilor dobândite pentru a contextualiza în mod 

corect teologia despre legământ la viața Bisericii 

- Capacitatea de a realiza distincţii între informaţiile şi deprinderile de analiză 

biblică, pe de o parte, şi aplicabilitatea lor, pe de altă parte; conştientizarea 

motivaţiilor în procesul învăţării continue; integrarea informaţiilor în 

practica interpretării de text biblic şi în contextul procesului de transformare 

a persoanei în lume. 

- Cunoaşterea aprofundată a terminologiei, metodologiei şi practicilor 

specifice studiilor biblice şi utilizarea adecvată a acestora în comunicarea cu 

medii profesionale diferite. 

- Capacitatea de utiliza nuanţat şi pertinent de criterii şi metode de evaluare 

de natură biblică pentru a formula convingeri doctrinare şi a fundamenta 

decizii constructive. 

- Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare, utilizând inovativ un 

spectru variat de metode cantitative şi calitative. 

- Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiză 

reflexivă a propriei activităţi profesionale. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Legământul în Vechiului Testament Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Legământul și alegerea lui Israel de către Dumnezeu  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Implicațiile teologice ale legământului - elemente 

introductive 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Legământul și cunoașterea lui Dumnezeu prin intermediul 

binecuvântării divine 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Legământul și cunoașterea lui Dumnezeu prin intermediul 

judecății divine  (calamitățile și exilul) 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Implicațiile etice ale legământului  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Legământul și caracterul exclusivist al închinării lui Israel  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Dreptatea și neprihanirea – exigențe fundamentale ale 

legământului 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Implicațiile socio-economice ale legământului (1) Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Implicațiile socio-economice ale legământului (2) Prelegere, discuţii 2 ore fizice 
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Legământul: sursă de identitate pentru poporul ales 

(Pentateuh) 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Legământul: sursă de identitate pentru poporul ales (Ezra-

Neemia) 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Legământul: sursă de identitate pentru poporul ales (Estera) Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Legământul: fundament al misiunii poporului ales  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

Exod 20, Deut. 5 Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Deut. 4 Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Exod 19.4-6, Levitic 26.11-13, Deut. 26.11-13 Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Est. 1-9 Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Ezra 9-10 (Ezra) Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Identitatea și misiunea poporului ales în epoca exilului Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Identitatea și misiunea poporului ales din diaspora Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

8.3.  Bibliografie 

Ganea Romulus, Credincioși Legământului. Repere isagogice și teologice în studiul cărții Estera, Cluj-Napoca, 

Logos/Risoprint, 2013 

Măcelaru, Marcel V., Discursul etno-național în Biblia Ebraică: repere metodologice în analiza narațiunilor 

istoriografice veterotestamentare, București: Editura Universitară, 2012. 

Măcelaru, Marcel V., “Charisma and Persuasion: Rhetorical Strategies in Joshua 24”, Pleroma 12.1 (2010), 31–59. 

Măcelaru, Marcel V., “Israel in Transition: Liminality and Status Change in 1 Samuel 8–15”, în C. Constantineanu 

și M.V. Măcelaru, (coord.), Bible, Culture, Society: Postgraduate Explorations, Osijek: Evanđeoski teološki 

fakultet, 2009, 39–46. 

Christopher J.H. Wright, The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative, Downers Grove, IVP, 2006. 

Christopher J.H. Wright, Old Testament Ethics for the People of God, Downers Grove, IVP, 2004. 

 

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 conceptului de „legământ” și a legăturii dintre acesta și 

deontologia specifică credinței creștine. 

 

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 Lucrare scrisă (referat) 70 % 

   

10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcurs Lucrare scrisă (recenzie) 30 % 

   

10.6 Standard minim de performanţă:  

A. Obţinerea a cel puţin jumătate din punctajul acordat fiecărei lucrări scrise.  

B. Predarea referatului până la încheierea semestrului. 

C. Predarea recenziei la termenul stabilit. 

  

 


