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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 de Teologie Penticostală Pastorală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Misiunea sociala a Bisericii 2.2. Cod disciplină TP 3108 

2.3. Titularul activităţii de curs - 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

2.5. Anul de studiu 3 2.6. Semestrul 5 2.7. Tipul de 

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

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă) 

Op. 

 

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 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutorat 3 

Examinări 4 

Alte activităţi - 

 

 

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
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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 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1.4 Autoanaliza şi evaluarea critică şi constructivă a propriului demers pastoral și 

misionar. 

C4.1 Identificarea nevoilor specifice ale grupului ţintă, din perspectiva normelor 

morale, canonice și pastorale 

C4.5 Monitorizarea cazurilor problematice în plan moral şi social, precum şi 

evaluarea permanentă a gradului ameliorării acestor situaţii  

Competenţe transversale CT1. 

Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi 

conştiinciozitate misionară, pe baza principiilor, normelor şi valorilor doctrinare, 

religios-morale şi canonice 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Înțelegerea corectă a nevoilor sociale din România și mobilizarea 

creștinilor și a bisericii pentru a ieși în întâmpinarea acestor nevoi.   

7.2 Obiectivele specifice Cunoașterea principiilor biblice privind implicarea în rezolvarea 

problemelor de ordin social. 

 Dezvoltarea capacității de diseminare a principiilor de ajutor a celor 

nevoiași și implicarea bisericilor în această zonă. 

Dezvoltarea conceptului de voluntariat în societatea românească 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în misiunea socială a bisericii 

 Va fi definită misiunea socială a bisericii precum și 

importanța studiului pentru  implicare socială individuală 

și comunitară.  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

2. Misiunea socială în gândirea filosofică antică și în învățătura 

vetero-testamentară 

 Se va prezenta originea implicării sociale în gândirea 

filosofilor greci din sec. V, IV în Hr. 

 Se vor extrage principii de slujire și legislație socială din 

scrierile Vechiului Testament  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

3. Misiunea socială în învățătura lui Isus Hristos - baza pentru 

misiunea bisericii 

 Se vor identifica acele pasaje majore din cuvântările lui 

Isus Hristos în care este accentuată misiunea socială a 

ucenicului.  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

4. Misiunea socială a bisericii în scrierile Noului Testament 

 Vor fi prezentate pericopele din epistolele pauline și cele 

nepauline care tratează învățături cu caracter social. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

5. Importanța misiunii a bisericii în învățătura părinților 

bisericești. 

 Vor fi prezentate și analizate direcțiile majore de gândire 

socială extrase din scrierile Părinților bisericești 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

6. Misiunea socială a bisericii scrierile teologilor reformatori și a 

mișcării puritane 

 Se va avea în vedere prezentarea învățăturii sociale în 

scrierile lui Luther, Calvin. 

 Se va studia misiunea socială a mișcărilor creștine 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 
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rezultate din Reforma sec. al XVI-lea (mișcarea puritană). 

7. Misiunea socială a bisericii în perioada contemporană 

 Vor fi prezentate provocările de ordin social în perioada 

contemporană și responsabilitatea bisericii în legătură cu 

aceste nevoi.  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8. Misiunea socială a bisericii în perioada contemporană în 

relația cu persoanele defavorizate 

 Vor fi prezentate statistici privind situația socială din 

perioada contemporană din România.  

 Misiunea socială a bisericii față de persoanele lipsite de 

adăpost 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

9. Misiunea socială a bisericii în spitale și azilurile pentru bătrâni 

 Va fi prezentat rolul capelanului creștin în spitale și 

aziluri, precum și cel al pastorului pentru mobilizarea 

bisericii în slujirea socială.  

Prelegere, discuții  2 ore fizice 

10. Misiunea socială a bisericii în penitenciare și în centrele de 

reeducare: rolul capelanului creștin 

 Se va face o prezentare generală a situației din 

penitenciarele din România precum și rolul creștinilor în 

ajutorul recuperării deținuților. 

 Se va accentua importanța implicării bisericii în ajutorul 

spiritual și moral pentru minorii din centrele de reeducare. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

11. Misiunea socială a bisericii în activitatea cu persoanele 

dependente de tutun, alcool și droguri 

 Se va evidenția nocivitatea dependenței de substanțe 

chimice care creează dependență precum și importanța 

ajutorului acordat acestor  persoane. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

12. Misiunea socială a bisericii privind salvarea copiilor nenăscuți 

 Se va evidenția importanța vieții ca dar al lui Dumnezeu 

precum și responsabilitatea bisericii și a fiecărui creștin în 

protejarea vieții .  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

13. Misiunea socială a bisericii în școli 

 Se va analiza protocolul de colaborare dintre Cultul 

Penticostal , Ministerul Educației și Secretariatul de Stat 

pentru Culte  privind predarea religiei în școli. 

 Se va prezenta importanța rolului învățătorului creștin.    

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

14. Rolul de cetățean al creștinului 

 Va fi prezentat rolul important pe care credinciosul 

penticostal îl are de îndeplinit în societatea contemporană 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

1. Rolul creștinului în societatea contemporană Dialog, evaluări 1 oră fizică 

2. Importanța credinței și a faptelor în slujirea penticostală Dialog, evaluări 1 oră fizică 

3. Rolul creștinismului în abolirea sclaviei Dialog, evaluări 1 oră fizică 

4. Rolul creștinismului în dezvoltarea egalității sociale dintre 

bărbat și femeie. 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

5. Responsabilitatea credinciosului penticostal privind 

justiția și echitatea socială.  

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

6. Atitudinea credinciosul penticostal față de spectrul politic. Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

7. Rolul economic pe care creștinului penticostal trebuie să-l 

joace în societate contemporană.  

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

8. Aspecte de ordin social în gândirea patristică Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

9. Proprietatea și munca din perspectivă creștină Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

10. Democrația: prezentare și importanță pentru societate Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 
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11. Importanța dezvoltării fibrei morale a creștinului 

contemporan 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

12. Responsabilitatea profetică a creștinului în era globalizării Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

13. Rolul pe care biserica trebuie să-l joace în situația crizei 

refugiaților. 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

14. Familia creștină - modelul ideal pentru societatea 

contemporană 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

8.3.  Bibliografie 

Jugaru Eugen, Misiunea socială a bisericii,  Note curs, 2018; 

Grudem Wayne, Politics according to the Bible, Grand Rapids, MI., Zondervan, 2010. 

Ioan Ică jr.,Germano Marani, Gândirea socială a bisericii, Sibiu, Deisis, 2002.   

Henry F.H. Carl, Etica creștină contemporană,trad. Agnes Dragomir,  Oradea, Cartea Creștină, 2004 

Jugaru Eugen, Afaceri, muncă și credință,Oradea, Casa Cărții, 2015.  

Wright J. H. Christopher, Misiunea lui Dumnezeu - înțelegerea metanarațiunii Bibliei, trad. Ciprian Terinte, 

București, Pleroma, 2016. 

____________, Old Testament Ethics for the People of God, Leicester, Inter-Varsity Press, 2004 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşte şi aplică corect noțiunile de misiune socială a bisericii în context contemporan 

 

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 

75% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs - - 

- Activitate la seminar - 25% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Cunoaşte şi aplică corect noțiunea de misiune socială 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

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

 

 

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

   ……………..………….    …………………… 

 

 

 

 


