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RAPORTUL DE ACTIVITATE
al Rectorului Institutului Teologic Penticostal din Municipiul Bucureşti
pe perioada octombrie 2010 – decembrie 2011
Acest document reprezintă raportul rectorului Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti,
pentru perioada octombrie 2010 – decembrie 2011 şi cuprinde următoarele capitole, conform art. 130
al. (2) din Legea 1/2011:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Situaţia financiara a universităţii, pe surse de finanţare si tipuri de cheltuieli
Situata fiecărui program de studii
Situaţia personalului instituţiei
Campusul şi baza materială
Biblioteca ITP
Rezultatele activităţilor de cercetare
Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii
Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare
Situaţia posturilor vacante
Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente
Diverse
A. SITUAŢIA FINANCIARĂ A INSTITUŢIEI PE SURSE DE FINANŢARE ŞI TIPURI
DE CHELTUIELI

Activitatea financiară a Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti este organizată în
conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare şi
cu reglementările contabile pentru persoane juridice fără scop lucrativ, întocmindu-se anual bugetul de
venituri şi cheltuieli, contul de execuţie bugetară şi bilanţul contabil.
În anul 2010 sursele de finanţare ale Institutului au fost constituite din taxe legale încasate de
la studenţi, donaţii, sponsorizări şi subvenţii pentru salarii, după cum urmează:

TOTAL VENITURI 2010 (lei)
din care:
1. Donaţii
2. Sponsorizări
3. Subvenţii pt salarii
4. Taxe legale
4.1. Taxa de şcolarizare (550 euro/student)
- taxa de şcolarizare – zi
- taxa de şcolarizare - IFR
4.2. Taxa de cazare
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1.062.705,42
461.075,60
61.671,45
176.755,00
363.057,97
247.401,93
229.088,54
18.313,39
58.877,00

4.3. Taxa masă
4.4. Alte taxe legale
5. Dobânzi bancare

26.270,22
30.508,82
145,40

Taxele legale au reprezentat 34% din totalul veniturilor anuale şi includ taxa de şcolarizare550 euro pe an, taxa de cazare şi taxa de masă precum şi alte taxe cum sunt cele pentru înmatriculare,
credite restante, reexaminări, taxe percepute pentru examenul de admitere şi de licenţă.
Donaţiile primite au constituit o importantă sursă de finanţare reprezentând aproximativ 43%
din totalul veniturilor şi au fost primite de la Bisericile penticostale din ţară şi din afara ţării precum şi
de la diverse persoane fizice şi juridice.

1. Donaţii
1.1. Donaţii din ţară
1.2. Donaţii din S.U.A.
1.3. Donaţii externe (altele decât SUA)
2. Sponsorizări
2.1. Sponsorizări de la persoane juridice
2.2. Sponsorizări prin programul " 2%"

461.075,60
212.115,55
206.670,29
42.289,76
61.671,45
60.400,00
1.271,45

Veniturile atrase prin contracte de sponsorizare (aprox..6 % din total venituri) au fost
direcţionate fie pentru finanţarea cheltuielilor curente ale Institutului, fie pentru acoperirea parţială a
cheltuielilor de masă şi cazare ale studenţilor.
De asemenea Institutul beneficiază lunar de subvenţii pentru salarii de la Secretariatul de Stat
pentru Culte în cuantum de aproximativ un salariu minim pe economie la care se adaugă contribuţiile
sociale obligatorii ale angajatorului, pentru fiecare salariat cu funcţia de bază la Institut. În cursul
anului 2010 au fost subvenţionate 22 de posturi, iar începând din luna februarie 2011 se primesc lunar
24 de subvenţii. Ponderea acestor venituri a fost de aproximativ 16 % din totalul veniturilor realizate.
Cheltuielile Institutului au fost angajate cu respectarea prevederilor din Bugetul de venituri şi
cheltuieli dar şi în concordanţă cu veniturile realizate.
Din totalul cheltuielilor ponderea cea mai importantă o reprezintă cheltuielile de personal –
aproximativ 62%, incluzând salariile nete acordate salariaţilor şi diverşilor colaboratori şi contribuţiile
sociale aferente, urmate de cheltuielile cu utilităţile – 10%, cheltuieli de investiţii – 5,5%, cheltuieli cu
alimentele -7%, cheltuieli de transport – 4%, cheltuieli cu servicii executate de terţi – 5%, alte
cheltuieli cu întreţinere şi reparaţii, materiale consumabile, studii şi cercetări – 6,5%.
Obligaţiile faţă de Bugetul Statului şi Bugetele asigurărilor sociale au fost înregistrate şi
achitate la termenele prevăzute de normele legale în vigoare, fără a se înregistra întârzieri la plata
acestora.

TOTAL CHELTUIELI 2010 (lei)
din care:
1. Cheltuieli de personal
2. Cheltuieli cu colaboratorii (cadre didactice
asociate)
3. Cheltuieli cu utilităţile
3.1. Cheltuieli cu energia şi apa
3.1.1. Gaze natural
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1.129.421,04
681.736,00
23.219,00
111.227,30
91.348,94
43.890,84

3.1.2. Energie electric
3.1.3. Apă
3.2. Cheltuieli poştale şi telecomunicaţii
3.2.1. Telefonie fixă
3.2.2. Telefonie mobilă
3.2.3. Internet
3.3.3. Taxe poştale
4. Cheltuieli cu alimentele
5. Cheltuieli cu servicii executate de terţi
6. Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii
7. Cheltuieli cu obiectele de inventar
8. Cheltuieli de transport
9. Cheltuieli cu combustibilul
10. Cheltuieli cu studii şi cercetări
11. Cheltuieli cu prime de asigurare
12. Cheltuieli de protocol
13. Cheltuieli cu comisioane bancare
14. Cheltuieli cu mat. consumabile
15. Cheltuieli cu reparaţii auto, piese de schimb
16. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe

30.361,93
17.096,17
19.878,36
3.224,56
2.244,64
12.604,62
1.804,54
74.134,33
53.503,97
33.372,13
45.044,13
35.490,47
15.176,69
2.538,42
1.503,40
8.027,92
4.086,21
11.918,61
11.180,06
17.262,40

În anul 2011 sursele de finanţare ale Institutului au fost constituite din taxe legale încasate de
la studenţi, donaţii, sponsorizări şi subvenţii pentru salarii, după cum urmează:

TOTAL VENITURI 2011 (lei)
din care:
1. Donaţii
2. Sponsorizări
3. Subvenţii pt salarii
4. Taxe legale
4.1. Taxa de şcolarizare (550 euro/student)
- taxa de şcolarizare - zi
- taxa de şcolarizare - IFR
4.2. Taxa de cazare şi masă
4.4. Alte taxe legale
5. Dobânzi bancare
6. Venituri din dif de curs valutar

1.438.658,41
575.592,96
182.349,00
188.927,00
487.268,28
305.301,16
240.508,98
64.792,18
160.740,30
21.226.82
3.995,74
525,43

Taxele legale au reprezentat 34% din totalul veniturilor anuale şi includ taxa de şcolarizare550 euro pe an, taxa de cazare şi taxa de masă precum şi alte taxe cum sunt cele pentru înmatriculare,
credite restante, reexaminări, taxe percepute pentru examenul de admitere şi de licenţă.
Donaţiile primite au constituit o importantă sursă de finanţare reprezentând aproximativ 40%
din totalul veniturilor şi au fost primite de la bisericile penticostale din ţară şi din afara ţării precum şi
de la diverse persoane fizice şi juridice.
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1. Donaţii
1.1. Donaţii de la biserici din ţară
1.2. Donaţii externe (din S.U.A)
1.3. Donaţii externe (din Europa)
1.4. Donaţii de la persoane fizice
1.5. Donaţii în natură
2. Sponsorizări
2.1. Sponsorizări de la pers. fizice şi juridice
juridice
2.2.Sponsorizări pt. studenţi
2.3. Sponsorizări prin programul " 2%"

575.592,96
195.576,87
238.146,23
26.962,59
108.372,82
6.534,45
182.349,00
142.049,34
39.798,21
501,45

În anul 2011 donaţiile primite cu ocazia Rusaliilor au fost în sumă de 135.274 lei provenind de
la un număr de 176 de biserici penticostale din ţară şi din afara ţării.
În ultimii 5 ani evoluţia donaţiilor primite cu ocazia Rusaliilor a fost următoarea:
Istoric Donatii Rusalii 2007-2011
- în anul 2007 (78 biserici)
- în anul 2008 (85 biserici)
- în anul 2009 (113 biserici)
- în anul 2010 (101biserici)
- în anul 2011 (176 biserici)

65.770
93.833
125.264
111.870
135.274

Veniturile atrase prin contracte de sponsorizare (aprox..12,67 % din total venituri) au fost
direcţionate fie pentru finanţarea cheltuielilor curente ale Institutului, fie pentru finanţarea proiectului
de renovare a căminului studenţesc şi a sălii de mese, fie pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de
masă şi cazare ale studenţilor.
De asemenea, Institutul beneficiază lunar de subvenţii pentru salarii de la Secretariatul de Stat
pentru Culte în cuantum de 580 lei la care se adaugă contribuţiile sociale obligatorii ale angajatorului,
pentru fiecare salariat cu funcţia de bază la Institut. În cursul anului 2011 au fost subvenţionate 24 de
posturi. Ponderea acestor venituri a fost de aproximativ 13 % din totalul veniturilor realizate.
Cheltuielile Institutului au fost angajate cu respectarea prevederilor din Bugetul de venituri şi
cheltuieli dar şi în concordanţă cu veniturile realizate.
TOTAL CHELTUIELI 2011 (lei)
din care:
1. Cheltuieli de personal
2. Cheltuieli cu colaboratorii (cadre didactice
asociate)
3. Cheltuieli cu utilităţile
3.1. Cheltuieli cu energia şi apa
3.1.1. Gaze naturale
3.1.2. Energie electrică
3.1.3. Apă
3.2. Cheltuieli poştale şi telecomunicaţii
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1.307.001,97
820.618,58
9.018,00
128.071,40
108.590,63
53.426,99
33.029,57
22.134,07
19.480,77

3.2.1. Telefonie fixă
3.2.2. Telefonie mobilă
3.2.3. Internet
3.3.3. Taxe poştale
4. Cheltuieli cu alimentele
5. Cheltuieli cu servicii executate de terţi
6. Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii
7. Cheltuieli cu obiectele de inventar
8. Cheltuieli cu deplasări
9. Cheltuieli cu combustibilul
10. Cheltuieli cu studii şi cercetări
11. Cheltuieli cu prime de asigurare
12. Cheltuieli de protocol
13. Cheltuieli cu comisioane bancare
14. Cheltuieli cu mat. consumabile
15. Cheltuieli cu reparaţii auto, piese de schimb
16. Cheltuieli cu impozite si taxe locale
17.Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe

2.905,70
2.279,97
12.751,21
1.543,89
94.988,96
48.650,87
10.622,20
73.470,25
56.307,74
17.655,57
1.496,78
1.483,72
6.882,79
4.216,11
15.146,16
5.289,27
660,79
12.422,78

În anul 2011 a fost renovat căminul studenţesc şi sala de mese, investiţia totală ridicându-se la
228.889,66 lei.
A fost îmbunătăţită baza materială necesară procesului de învăţământ, prin dotarea claselor cu
mobilier şcolar nou în valoare de 15.750 lei, achiziţia de aparatură birotică nouă în sumă de 6805,63
lei, achiziţii de cărţi pentru bibliotecă în sumă de 5433,08 lei şi altele.
Din totalul cheltuielilor ponderea cea mai importantă o reprezintă cheltuielile de personal –
aproximativ 63,5%, incluzând salariile nete acordate salariaţilor şi diverşilor colaboratori şi
contribuţiile sociale aferente, urmate de cheltuielile cu utilităţile – 10%.
Obligaţiile faţă de Bugetul Statului şi Bugetele asigurărilor sociale în anul 2011 au fost
înregistrate şi achitate la termenele prevăzute de normele legale în vigoare, fără a se înregistra
întârzieri la plata acestora.
B. SITUAŢIA FIECĂRUI PROGRAM DE STUDII 2010-2011
Facultatea de Teologie Penticostală funcţionează în cadrul Institutului Teologic Penticostal din
Bucureşti, şi are specializarea Teologie penticostală pastorală. Cursurile sunt la zi şi la IFR urmând o
programă de studii de licenţă cu un număr de 240 credite ECTS. Facultatea de Teologie Penticostală
este acreditată prin Legea nr.194 din 21 octombrie 2008.
Situaţia numărului total de studenţi se prezintă astfel:
1. SITUAŢIA STUDENTILOR INSCRISI LA CURSURILE DE ZI
Anul de studiu
I
II
III
IV

Număr de studenţi înscrişi în anul universitar 2010-2011
28 studenţi
45 studenţi
16 studenţi
29 studenţi
TOTAL 118 studenţi
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Anul de studiu
I
II
III
IV

Număr de studenţi înscrişi în anul universitar 2011-2012
20 studenţi
25 studenţi
45 studenţi
16 studenţi
TOTAL 106 studenţi

2. SITUATIA STUDENTILOR INSCRISI LA CURSURILE IFR
Anul de studiu
I
Anul de studiu
I
II

Număr de studenţi înscrişi în anul universitar 2010-2011
24 studenţi
Număr de studenţi înscrişi în anul universitar 2011-2012
25 studenţi
19 studenţi
TOTAL 44 studenţi

3. EXAMENUL DE FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENŢĂ 2010-2011
Număr
absolvenţi
înscrişi
26

Absolvenţi înscrişi la
examenul de licenţă din
promoţia curentă
21

Absolvenţi promovaţi
la examenul de licenţă

Promovabilitate

26

100%

4. Situaţia studenţilor exmatriculaţi pentru neprezentare la examene sau care nu au numărul de
credite pentru a putea fi promovaţi: trei studenţi din anul 1 cursuri de zi şi patru studenţi din anul 1
cursuri IFR.

C. SITUAŢIA PERSONALULUI INSTITUTULUI
În perioada de raportare structura personalului Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti sa modificat, chiar dacă nu într-un mod semnificativ. La începutul anului universitar 2010-2011 au fost
angajaţi cu contract individual de muncă un conferenţiar universitar şi un asistent universitar iar din
iunie 2011 a fost angajat cu contract individual de munca un director de dezvoltare.
În prezent Institutul Teologic Penticostal are un număr de 27 de salariaţi din care 26 salariaţi cu
funcţia de bază la ITP şi 1 salariat cu contract de muncă cu timp parţial.
Structura personalului angajat la ITP este următoarea: cadre didactice – 13, personal didactic
auxiliar–2, personal administrativ–12. Personalul didactic are următoarea componenţă: 4 conferenţiari
universitari, 6 lectori universitari şi 3 asistenţi universitari.

D. CAMPUSUL SI BAZA MATERIALĂ
Institutul Teologic Penticostal este situat în sectorul 6 al capitalei pe o suprafaţă de 9620 mp şi
dispune de trei clădiri care au o suprafaţă utilă de 4090 mp.
Începând cu anul universitar 2010 – 2011 şi până în prezent, s-au realizat investiţii ce au avut
în vedere dotarea şi modernizarea spaţiilor destinate studiului: a fost înlocuit mobilierul în trei săli de
clasă, această investiţie ridicându-se la suma de 15.750 lei; au fost modernizate şi dotate birourile
pentru profesori şi pentru personalul administrativ, investiţiile regăsindu-se în mobilier, echipamente
IT, aparate de aer condiţionat. Contravaloarea acestora este menţionată la rubrica „obiecte de inventar”
din capitolul A al prezentului document.
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Cantina şi bucătăria ocupă o suprafaţă utilă de 374 mp, dotările fiind în măsură să asigure
prepararea şi servirea mesei pentru un număr de 100–120 de persoane.
Avem în vedere achiziţionarea a 50 de scaune noi pentru sala de mese, o maşină de spălat vase
profesională, o maşină de curăţat cartofi şi o hotă centrală pentru bucătărie.
Căminul asigură cazarea pentru un număr de 108 persoane în 31 de camere cu 1, 2, 3 şi 4
paturi. Fiecare cameră are baie proprie. În anul 2011 căminul şi sala de mese au fost renovate în
totalitate, valoarea investiţiei fiind de 223.889 lei. Investiţiile continuă, avându-se în vedere dotarea şi
modernizarea spaţiilor activităţilor educative, administrative şi cazării. Dorim să achiziţionăm 40
paturi metalice suprapuse şi un număr de 100 saltele pentru o persoană. Dorim, de asemenea, să
realizăm izolarea termică a celor trei clădiri, schimbarea mobilierului din amfiteatru, modernizarea
staţiei de evacuare a apelor uzate şi amenajarea spaţiilor de recreere.
E. BIBLIOTECA ITP
În prezent, fondul de carte al Bibliotecii ITP numără 20.400 de resurse tipărite (18.200 volume
cărţi şi 2.200 numere de publicaţii periodice). Acestor resurse li se adaugă cele 1.700 de cărţi puse la
dispoziţia studenţilor de către rectorul ITP şi aşezate în bibliotecă, într-un fond special. Alte 1.700 de
volume din biblioteca lui Emanuel Conţac pot fi de asemenea împrumutate de studenţi şi citite în sala
de lectură. Actualmente, totalul resurselor care pot fi consultate se ridică la 23.800.
Începând cu oct. 2010, Biblioteca ITP a introdus un nou sistem de catalogare, Dewey
Decimal Clasification mai eficient pentru bibliotecile specializate. În prezent, baza de date
informatizată a bibliotecii conţine 9.000 de intrări (în sistemul Alice Softlink), iar catalogarea şi
introducerea informaţiilor în baza de date se desfăşoară în ritm alert (1000 cărţi / lună).
Din iunie 2011, conducerea bibliotecii a fost preluată de lector univ. dr. Emanuel Conţac,
care a atras câteva donaţii importante, folosite pentru câteva investiţii importante: achiziţionarea a
două computere noi: unul pentru activitatea de catalogare desfăşurată de Ioana Constantineanu şi unul
pentru introducerea datelor în programul de management al bibliotecii de către studenţii care lucrează
în regim de voluntariat. Tot în această perioadă a fost achiziţionată o imprimantă laser pentru tipărirea
etichetelor.
Prin eforturile conjugate ale conducerii ITP şi ale noului director de bibliotecă, instituţia
noastră a primit importante donaţii de carte în această perioadă. Prezentăm mai jos tabelul cu donaţiile
din perioada sept. 2010−dec. 2011.
Nr.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
Total

Donator
Greater European
Mission
Alin Suciu
John Tipei
Marcel Măcelaru
Alex Pop
Conţac Emanuel

Nr. cărţi

Valoare USD

Valoare lei

1.540

9.103

30.800

459
300
100
130
19 (DLR)
2.548

2.685
1.774
3.000
1.300
468
16.556

9.180
6.000
101.496
4.445
1.600
153.521

Menţionăm că numai în ultimele 4 luni (oct. 2011-ian. 2012) au fost achiziţionate 130 de
cărţi.
Donaţiile în lei şi în valută primite de biblioteca ITP în perioada iunie–dec. 2011 sunt
următoarele:
Nr.
Donator
EURO
USD
lei
1.
Roxana Obadă
400
Dan şi Delia
2.
1.000
Blidar
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3.
4.
Total
Sume
în lei
Total
în lei

Roxana Obadă
Christliches
Zentrum Life

-

-

1.000

360

-

-

760

1000

1000

3.301,9

3407,4

1.000
7.709,3

F. REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE
Activitatea de cercetare în cadrul Institutului Teologic Penticostal se desfăşoară prin proiectele
individuale de cercetare ale fiecărui cadru didactic şi prin organizarea de simpozioane (sesiuni de
comunicări ştiinţifice) unde sunt prezentate rezultatele activităţilor de cercetare, cu participarea
cadrelor didactice din ITP şi din instituţii de învăţământ superior similare din ţară şi străinătate. Astfel,
în perioada raportată am organizat următoarele simpozioane:
1) În data de 23 noiembrie 2011a fost organizat simpozionul: „Sfânta Scriptură în context
contemporan. Exigenţe ale traducerii Bibliei pentru Biserica secolului XXI”, eveniment organizat în
parteneriat cu Grupul editorial „Logos” din Cluj-Napoca.
Participanţi: Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană (Universitatea „Babeş-Bolyai”)
Prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu (Universitatea Bucureşti)
Pastor Conf. univ. dr. John Tipei (I.T.P. Bucureşti)
Lector univ. dr. Alexandru Mihăilă (Universitatea Bucureşti)
Lector univ. dr. Emanuel Conţac (I.T.P. Bucureşti)
2) În data de 20-21 octombrie 2011, Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea
Bucureşti, Institutul Teologic Baptist Din Bucureşti şi Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti au
organizat simpozionul cu tema: Cartea Psalmilor: Perspective exegetice, doctrinare şi omiletice.
Participanţi : Dr. Radu Gheorghiţă (Midwestern Baptist Theological Seminary, SUA)
Dr. Octavian Baban (Institutul Teologic Baptist din Bucureşti)
Dr. Beniamin Fărăgău (Biserica Baptistă „Iris” din Cluj-Napoca)
Dr. Emil Bartoş (Facultatea de Teologie Baptistă, Universitatea Bucureşti)
Dr. Emanuel Conţac (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti)
3) În data de 19 octombrie 2010 a fost organizat Simpozionul pastoral anual cu tema: Fond şi
formă în slujbele bisericilor penticostale române.
Invitaţi: Pastor Cristian Vasile Roske
Pastor Mircea Deteşan
Pastor Ioan Szasz
4) În data de 5-6 mai 2011 a fost organizat simpozionul ştiinţific internaţional : Ucenicizarea –
mandatul bisericii contemporane
Participanţi: Prof. dr. Hans Klein (Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu
Conf. univ. dr. Marcel Măcelaru (Evandeoski Teoloski Fakultet, Osijek, Croatia)
Lector univ. dr. Alexandru Mihăilă (Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Octavian Baban (Facultatea de Teologie Baptistă, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Danuţ Jemna (Universitatea A.I. Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Marius Cruceru (Universitatea Emanuel, Oradea)
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Dr. Danut Manastireanu (World Vision)
Drd. Daniel Oprean (Centrul Areopagus, Timisoara)
Lect. univ. dr. Dr. Eric Titus (Evandeoski Teoloski Fakultet, Osijek, Croatia)
5) În data de 19 ianuarie 2011 a avut loc simpozionul cu tema: Spălarea picioarelor în
învăţătura biblică şi în practica Bisericii Penticostale din România. La acest eveniment vor participa
Pastor Prof. univ. dr. John Christopher Thomas, cadru didactic la Pentecostal Theological Seminary in
Cleveland, TN, S.U.A., şi Pastor drd. Neamţu Victor Vladimir, cadru didactic la Institutul Teologic
Penticostal din Bucureşti. Moderatorul simpozionului va fi Pastor Conf. univ. dr. John F. Tipei. De
asemenea, cu acesta fost lansată şi cartea Spălarea picioarelor în Ioan 13 şi în comunitatea ioanină,
scrisă John Christopher Thomas, (traducere şi editare Lector univ. dr. Emanuel Conţac) şi publicată la
Editura „Metanoia” din Oradea.
6) În data 1 noiembrie 2010 a avut loc la sediul Bibliotecii „Astra” din Sibiu simpozionul
despre viaţa şi activitatea lui Dietrich Bonhoeffer, prilej cu care a fost lansată şi cartea Costul
uceniciei, scrisă de teologul lutheran german. Institutul Teolgic Penticostal din Bucureşti a fost
reprezentat de către Lector univ. dr. Emanuel Conţac, totodată reprezentantul Grupului editorial
„Logos”, care a publicat cartea în imba română; în sală au fost prezenţi şi alţi profesori de la ITP:
Lector. univ. drd. Romulus Vasile Ganea (organizator din partea ITP) şi Pastor Lector univ. drd.
Eugen Jugaru.
In afară de simpozioane ITP a organizat câteva lansări de carte şi conferinţe specifice :
Lansări de carte:
1) În data de 23 noiembrie 2011 a avut loc lansarea cărţii lectorului univ. dr. Emanuel Conţac,
cu titlul: Dilemele fidelităţii. Condiţionări culturale şi teologice în traducerea Bibliei.
Participanţi:
Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană (Universitatea „Babeş-Bolyai”)
Prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu (Universitatea Bucureşti)
Pastor Conf. univ. dr. John Tipei (I.T.P. Bucureşti)
Lector univ. dr. Alexandru Mihăilă (Universitatea Bucureşti)
Lector univ. dr. Emanuel Conţac (I.T.P. Bucureşti)
2) În data de 16 noiembrie 2011, a avut loc loc lansarea Dicţionarului de imagini şi simboluri
biblice (Editori generali: Leland Ryken, James C. Wilhoit şi Tremper Longman III) publicat de Editura
Casa Cărţii din Oradea.
Participanţi :
Pastor Conf. univ. dr. Silviu Tatu – editorul de specialitate al dicţionarului şi moderatorul
evenimentului (I.T.P. Bucureşti)
Pastor Conf. univ. dr. Daniel Mariş (I.T.B. Bucureşti)
Lector univ. dr. Alexandru Mihăilă (Universitatea Bucureşti)
3) În data de 24 noiembrie 2011 Institutul Teologic Penticostal a găzduit un eveniment
deosebit de important pentru teologia penticostală din România: lansarea cărţii Botezaţi în Duhul de
Frank D. Macchia. Au mai fost prezentate alte două cărţi al căror subiect comun este, de asemenea,
lucrarea Duhul Sfânt: Pavel, Duhul şi poporul lui Dumnezeu (Gordon Fee) şi, respectiv, 2000 de ani
de evidenţe ale manifestării Duhului Sfânt în viaţa Bisericii (Eddie L. Hyatt). Evenimentul, organizat
în colaborarea cu editura Casa Cărţii din Oradea a „strâns” în amfiteatrul Facultăţii de Teologie pastori
penticostali, studenţi şi profesori de teologie, precum şi credincioşi care au dorit să afle mai multe
despre activitatea Duhului în zilele noastre.
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4) În data de 16 noiembrie 2010 a avut loc lansarea cărţii Secretul Mesianic în Evanghelia lui
Marcu. Rezolvarea unei enigme biblice. Alături de Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie, autorul cărţii, la
eveniment vor participa Pastor Prof. univ. dr. Hans Klein, Pastor Conf. univ. dr. John. F. Tipei, Pastor
Conf. univ. dr. Octavian Baban şi Pastor Conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu, rectorul I.T.P, în
calitate de moderator.
Conferinţe:
1) În data de 24 a fost organizată conferinţa teologică cu titlul: Conversion and transformation.
Conferenţiar a fost Pastor Dr. Gordon Smith.
2) În zilele de 10-12 iunie 2011 au fost organizate pentru prima dată prelegerile anuale I.T.P.
Conferenţiar Pastor Prof. univ. dr. Peter Kuzmic.
3) În data de de 11 mai 2011la Institutul Teologic Penticostal a fost organizat conferinţa cu
tema: Creştinul în viaţa publică, susţinută de deputatul Mircea Lubanovici.
4) În data de 15 martie 2011 a fost organizat un colocviu pe tema Holocaustului.
Conferenţiari: Dr. Livius Beriş, supravieţuitor al Holocaustului şi preşedinte al A.E.R.V.M., cu tema:
Holocaust - Cauze, consecinţe şi posibilitateta de evitare
Conf. univ. dr. Botesc George Mircea, Universitatea Bucureşti, cu tema: Antisemitismul - rădăcini
istorice şi profil
5) În data de 6 aprilie 2011 a avut loc conferinţa cu titlul Tradiţii antice despre Anticrist - O
introducere în „anticristologie”, susţinută de patrologul Cristian Bădiliţă.
Tot la capitolul cercetare trebuie sa punem şi activitatea jurnalului Pleroma – chiar daca, din
motive obiective, încă suntem in urma cu câteva numere, se fac eforturi foarte mari ca în următoarele
luni să se ajungă la zi. În anul 2011 s-a materializat şi o altă iniţiativă importantă – a apărut primul
număr din Suplimentul teologic al jurnalului Pleroma. În acest supliment teologic anual vor fi
publicate fie referatele prezentate la sesiunile de comunicări ştiinţifice de la Institutul Teologic
Penticostal, fie lucrări monografice pe teme teologice. Deşi suplimentul îşi propune să reflecte cu
precădere roadele cercetărilor întreprinse de autori penticostali, suplimentul rămâne deschis
contribuţiilor ştiinţifice provenite din întreg spaţiul evanghelic românesc sau din alte tradiţii creştine.
Lucrările cuprinse în primul volum al acestei serii au fost susţinute la simpozionul ştiinţific cu tema
„Dimensiunea socială a Evangheliei în noul context european”, organizat de Institutul Teologic
Penticostal în martie 2009. Tema aleasă a adunat în jurul ei vorbitori dintr-un spectru teologic bogat:
pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii
„Babeş-Bolyai” (Cluj-Napoca), prof. univ dr. Zsolt Geréb de la Institutul Teologic Protestant (ClujNapoca), pr. lector univ. dr. Ilie Melniciuc, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”
din Iaşi, pastor conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu de la Evanđeoski Teološki Fakultet, (Osijek,
Croaţia) şi prof. univ. dr. Hans Klein, de la Departamentul de Teologie Protestantă din cadrul
Universităţii „Lucian Blaga” (Sibiu).
Proiect de cercetare: „Influenţa comunismului asupra formării şi dezvoltării Cultului
Penticostal”. Institutul Teologic Penticostal a primit o solicitare pentru acest proiect din partea
Cultului Creştin Penticostal prin adresa nr. 245 din 25.05.2011. Pentru a se realiza un studiu temeinic,
s-a constituit o comisie de cercetare a influenţei pe care comunismul a avut-o asupra formării şi
dezvoltării Cultului Penticostal, comisie ce are următoare componenţă: asist. drd. Ciprian Bălăban,
care va realiza un studiu istoric, lect. Dr. Ciprian Terinte, care va studia problematica organizării
Bisericii, conf. dr. Corneliu Constantineanu, care va analiza interacţiunea socială a comunităţii
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penticostale, conf. dr. John Tipei, care va aborda relaţia penticostalilor din România cu alte organizaţii
penticostale din exterior, lect. dr. Ioan Brie va analiza situaţia manifestării harismelor, iar lect. dr.
Eugen Jugaru anumite probleme de etică şi dogmatică.
Rezultatele individuale si activitatea ştiinţifică a fiecărui cadru didactic o poate fi parcursă în Anexa A:
„Lista cu publicaţiile şi activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice ITP 2010-2011”
F. SITUAŢIA ASIGURARII CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL ITP
Asigurarea calităţii activităţii academic este făcută de către Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii învăţământului a cărei activitate este reglementată de două documente cadru:
Regulamentul privitor la evaluarea şi asigurarea calităţii procesului de învăţământ ºi Regulamentul
pentru evaluarea cadrelor didactice (care cuprinde, la rândul său, următoarele component:
autoevaluarea; evaluarea colegială; evaluarea cadrelor didactice de către studenţi şi evaluarea anuală
de către şeful de departament).
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul ITPB elaborează şi coordonează
aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei în ceea ce priveşte:
capacitatea instituţională; eficienţa educaţională; sistemul de management al calităţii; utilizarea
corespunzătoare a resurselor; conţinutul programului de studii; rezultatele învăţării; activitatea
spirituală şi de slujire; activitatea de cercetare ştiinţifică; metodica; activitatea financiară şi
administrativă.
Deşi acest proces de evaluare a activităţilor ar trebui să fie unul permanent, el s-a făcut doar pe
anumite coordonate şi a fost un proces sporadic. Este nevoie de o îmbunătăţire serioasă în acest
domeniu.
G. SITUAŢIA RESPECTĂRII
ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE

ETICII

UNIVERSITARE

ŞI

A

ETICII

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti are un cod etic menit să sprijine personalul şi
studenţii să identifice şi să rezolve problemele de natură morală care se pot ivi în perioada angajării şi
a studiilor. Este destinat să ghideze relaţiile cu colegii, cu studenţii, cu instituţia universitară, cu
partenerii instituţionali, precum şi cu comunitatea locală, naţională şi internaţională. De asemenea
ITPB are şi o comisia de etică ce are ca principala atribuţie să urmărească respectarea şi aplicarea
codul de etică şi să întocmească un raport anual cu privire la situaţia ITPB din perspectiva respectării
principiilor şi prevederilor Codului de etică.
Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti (ITPB) este o instituţie de învăţământ superior
confesional ale cărei scopuri, valabile pentru fiecare membru al său, includ dezvoltarea şi afirmarea
profesională, evoluţia cunoaşterii şi cercetării în condiţiile respectării moralei creştine biblice, a
Mărturisirii de credinţă a Cultului Creştin Penticostal, a statului de drept şi a drepturilor omului. În
ITPB este respectată demnitatea fiecăruia dintre membrii săi şi se promovează integritatea academică.
Membrii ITPB se angajează să contribuie la dezvoltarea democratică, toleranţa şi respectul reciproc
între oameni şi la prosperitatea societăţii. Valorile şi principiile morale promovate în ITPB sunt:
libertatea academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea
şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa, responsabilitatea, bunăvoinţa şi grija.
In perioada cuprinsă în prezentul raport nu au fost probleme speciale de etică în conduita
profesionala a cadrelor didactice, a personalului sau a studenţilor şi nici probleme ale eticii de
cercetare. A fost un anumit incident in care un cadru didactic asociat a fost reclamat de studenţi pentru
unele afirmaţii doctrinare făcute. In urma sesizării studenţilor, comisia de etică şi senatul ITP s-au
întrunit şi au luat in discuţie problemele ridicate de studenţi invitându-l şi pe profesorul respectiv sa-şi
prezinte poziţia. În urmă, o hotărâre a fost luată ţinând cont de toate datele problemei – soluţie ce a fost
comunicată celor implicaţi.
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F. SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE
În momentul prezentării acestui raport la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti nu există
niciun post didactic scos la concurs.
G. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR DIN
PROMOŢIILE PRECEDENTE:
În urma unui studiu cu privire la inserţia profesională a absolvenţilor promoţiei din anul 2010,
situaţia este următoarea: din cei 27 de absolvenţi promoţia 2010, au participat la examenul de licenţa
21 absolvenţi din care 19 au promovat examenul. Dintre cei 19 care sunt licenţiaţi, trei sunt ordinaţi şi
slujesc în biserici locale; doi absolvenţi predau religia în şcoli; şase absolvenţi îşi continua studiile de
masterat iar un absolvent este înscris la doctorat.
Pentru promoţia 2011 situaţia este următoare:
29
3
3
6
1
1
7
8

Numarul total de absolvenţi
Pastori
Diaconi
Predicatori
Profesori de religie
Înscrişi la o alta facultate
Inscrişi la Master
Nu avem date

10,34 %
10,34 %
20,68 %
3,44 %
3,44 %
24,13 %
27,64%

Pe toţi anii din istoria ITPB, dintr-un total de 636 de absolvenţi ITP, 425 sunt implicaţi in
diferite slujbe în biserici şi în alte proiecte, adică un procentaj de 66,82 % - pastori, prezbiteri, diaconi,
predicatori, învăţători de scoală duminicala, profesori de religie, misiune externa, asistenţi sociali. Un
total de 17 absolvenţi deţin funcţii de conducere in Cultul Creştin Penticostal din România.
H. DIVERSE
In ultimul an au fost luate câteva decizii importante la nivelul conducerii ITPB care, sperăm
noi, vor duce la îmbunătăţirea activităţii şi misiunii şcolii:
1. Începând cu 1 octombrie 2011 oferim prânzul, la un preţ redus, tuturor studenţilor care
locuiesc în cămin. Ne asigurăm, în felul acesta, că toţi studenţii, indiferent de situaţia lor materială,
consumă o masa caldă pe zi. Este adevărat că această ofertă ne obligă la un plus de 1,500 de euro pe
lună care trebuie asiguraţi din alte surse, dar credem ca beneficiul pentru studenţi este foarte mare.
2. De la începutul lunii octombrie 2010 am luat decizia să creăm nişte depozite care să ne
asigure nu doar o anumită stabilitate financiară ci şi posibilitatea de a acorda burse (studenţilor dar şi
de cercetare pentru profesori) sau să finanţăm unele proiecte de cercetare importante.
3. Promovarea a două noi concepte/iniţiative care au menirea să încurajeze scrisul şi cercetarea
avansată: 1) ziua de studiu – fiecare profesor are posibilitatea să dedice o anumită zi pe săptămână
cercetării, zi în care se concentrează în exclusive pe această activitate. Bineînţeles, programarea acelei
zile se face colectiv, ca să ne asigurăm de continuitatea tuturor celorlalte activităţi importante din
şcoală, cum ar fi practica pastorală, etc. 2) Semestrul „sabatic” – fiecare al 7-lea semestru va fi unul
sabatic în care profesorul va beneficia de câteva luni pentru studiu, cercetare si scris. Chiar dacă acest
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proiect a început iniţial avându-i în vedere pe cei care sunt prezenţi permanent în institut, speranţa
noastră este ca, în timp, toate cadrele didactice să beneficieze de această oportunitate. Bineînţeles,
cadrele didactice vor fi responsabile de programarea cursurilor şi apoi vor depune la rectorat propuneri
concrete în privinţa temei de cercetare pentru perioada sabatică, propuneri care vor fi aprobate de o
comisie academică.
4. Prelegeri anuale ITP: Începând cu anul universitar 2010-2011, a fost inaugurată seria
prelegerilor anuale ITP, la care vor fi invitaţi profesori de renume şi/sau personalităţi creştine marcante
care au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea educaţiei teologice şi la viaţa şi misiunea
Bisericii. Prelegerile au ca scop prezentarea unor teme importante şi relevante pentru misiunea
Institutului pentru a stimula cercetarea teologică. În primul a fost invitat prof. dr. Peter Kuzmic,
rectorul ETF din Osijek, Croaţia. El a ţinut o serie de prelegeri intitulate: ”Provocări şi transformari
ale misiunii creştine în contextual socio-politic contemporan.” În anul 2012, invitatul este prof. dr.
Amos Yong, care este J. Rodman Williams Professor of Theology la Regent University, School of
Divinity, in Virginia, USA. Dr. Yong va oferi, în zilele de 22-23 iunie 2012 o serie de trei prelegeri
despre: ”Global Pentecostalism,” ”Pentecostal Theology” şi ”Pentecostalism & Society.”

5. Legătura strânsă cu bisericile penticostale. Credem că pentru atingerea misiunii şcolii,
este crucial ca Institutul să aibă o relaţie foarte bună cu bisericile, cu pastorii şi, bineînţeles, cu
conducerea executivă a Cultului Creştin Penticostal din România. În această privinţă, hotărârea luată în
această perioadă a fost să urmărim şi să realizăm o apropiere de bisericile penticostale din Romania şi
diaspora, să promovam mai mult imaginea ITP şi a importanţei educaţiei teologice printre pastori şi
membrii bisericilor. Pentru aceasta, am încercat să fim mult mai prezenţi, profesorii şi studenţi, în
biserici, la conferinţe pastorale, întâlniri de tineret, etc. În plus, am hotărât, şi am reuşit să ne „ţinem”
de această hotărâre, ca în fiecare număr al revistei cultului, Cuvântul Adevărului, să apară cel puţin un
articol scris de un cadru didactic al ITP. Urmărim prin aceasta o îmbunătăţire a conţinutului revistei, o
popularizare a cunoştinţelor biblice şi teologice, dar şi o îmbunătăţire a imaginii ITP-ului printre
cititorii revistei. Până acum rezultatul este pozitiv şi doresc să mulţumesc tuturor colegilor că au scris
şi publicat în revistă, cerându-le, totodată, să continue să facă acest lucru.
O altă iniţiativă importantă care să ne ducă mai aproape de biserici, propusă şi realizată de
pastorul studenţilor, a fost ca fiecare student să-i înmâneze o scrisoare păstorului său în care se va
prezenta concret situaţia studenţilor din punct de vedere financiar. Pastorul şi întreaga biserică vor
cunoaşte situaţia studentului şi îi vor putea acorda ajutor financiar. Primele reacţii din teritoriu au fost
foarte încurajatoare pentru noi şi sperăm ca această iniţiativă va conduce nu doar la o apropiere şi
cunoaştere reciprocă mai bună, dar şi la o îmbunătăţire a contribuţiilor financiare a bisericilor în
sprijinul studenţilor.
Tot în această direcţie se încadrează şi iniţiativa de a trimite, anual, o scrisoare din partea
rectorului ITP păstorilor bisericilor din care provin studenţii, în care să le fie oferite detalii specifice
despre situaţia academică a studentului, prezenţa şi slujirea la capelă, practica pastorală, slujirea din
weekend şi situaţia lui financiară etc. Acest lucru se va realiza cu ajutorul mentorilor care trebuie să-i
trimită rectorului toate aceste date despre fiecare student aflat în grupul lui. Sperăm ca în felul acesta
să se ajungă la crearea unei relaţii mai strânsă între student şi biserica lui locală, pastorul bisericii fiind
astfel mai bine informat despre caracterul şi comportamentul studentului, situaţie ce va face ca şansele
studentului pentru a fi implicat în slujire după absolvire să sporească.
Universitatea Penticostală. Pe scurt, vom face referire în acest raport la iniţiativa Consiliului
Director al ITP de a transforma Institutul Teologic Penticostal într-o universitate cu mai multe
specializări (filologie, afaceri, administraţie, politică, media, etc), fapt care va presupune şi relocarea
şcolii noastre în Cluj-Napoca. Această iniţiativă a primit avizul senatului ITP şi a Consiliului
Bisericesc al Cultului Penticostal. Ca atare s-a constituit un comitet de iniţiativă care va analiza acest
13

proiect. Acest comitet de iniţiativă este format din 11 membri, reprezentanţi ai Consiliului Director, ai
Departamentului de învăţământ al CCPR precum şi reprezentanţi ai Senatului ITP. Aceştia sunt:
Valerian Mocan, Mircea Cirţ, Radu Ţârle, Ioan Repede, Ioan Tecar, Ionică Bădeliţă, Emil Meştereagă,
Ioan Brie, Vasile Romulus Ganea, Emanuel Conţac şi Corneliu Constantineanu. Comitetul de iniţiativă
va examina toate aspectele pe care le implică realizarea acestui proiect.
Evaluare personală: În urma evaluării activităţii depuse în cele trei semestre de când am
preluat rectoratul ITP mă declar oarecum mulţumit de evoluţia instituţiei. Avem în vedere cele câteva
realizări pe care le-a avut în acest timp foarte scurt împreună cu toţi colegii mei, dar în special cu aceia
care sunt mai implicaţi în viaţa şi activitatea de zi cu zi a institutului.
În acelaşi timp, însă, cele trei semestre de activitate mi-au arătat că sunt încă multe lucruri de
care nu sunt mulţumit şi pe care trebuie să mă concentrez în perioada imediat următoare pentru a le
îmbunătăţi. Cel mai stringent domeniu în care trebuie operate modificări este cel al asigurării calităţii
tuturor activităţilor universitare (evaluarea activităţii didactice, a materialelor didactice, a cadrelor
didactice, a activităţii pastorale a studenţilor şi a formării spirituale a studenţilor). Un al domeniu care
necesită îmbunătăţire este acela al mentorării studenţilor, care a fost reintrodusă în al doilea semestru
al anului universitar 2010-2011.

Prezentul raport a fost aprobat în şedinţa Senatului ITPB din data de 25.01.2012.
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Anexa
Lista publicaţiilor şi activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice ITP: 2010-2011
1. Asist. univ. drd. MIREL NEAMTU
Cercetare pentru lucrarea de doctorat: "Viaţa nouă în Cristos în epistolele pauline".

2. Asist. Univ. drd. CIPRIAN BALABAN
Pentru numerele din Pleroma din 2010 si 2011:
- "Eshatologia penticostala romaneasca intre anii 1922-1989"
- "Publicatii penticostale romanesti"
- "Roumania", in Kay, William K. & Dyer Anne E. (ed.), European Pentecostalism, Brill,
Leiden - Boston, 2011, p. 230-238.
- "Penticostal,” in Roske, Octavian (coord.),Enciclopedia regimului comunist Represiunea,Institutul National pentru Studiul Totalitarismului, Bucuresti, 2011 - in curs de
aparitie.
Proiecte de cercetare:
- Teza de doctorat: "Harisme si institutie in istoria Bisericii Penticostale din Romania"
- "Gheorghe Bradin" (biografie) - Cu ajutorul Domnului, imi doresc sa scriu biografia lui
Gheorghe Bradin anul acesta, fiind an jubiliar.

3. Lect. univ. drd. ROMULUS GANEA
Cercetare pentru lucrarea de doctorat: "Teme teologice in cartea Estera".

4. Lect. univ. drd. EMIL MEŞTEREAGĂ
Cercetare pentru lucrarea de doctorat: "Misiunea Bisericii in primele trei secole"

5. Lect. univ. dr. EUGEN JUGARU
1. Reflectarea Simbolului de credinţă în dogmatica penticostală, Revista Ecumenică
Sibiu, An III, nr.1, Martie 2011.
2. A Comparative Study of the Orthodox and the Evangelical Perspective in Light of
Historical and Biblical Teaching on Priesthood, în lucrarea "The Priesthood in the
Evangelical and Ortodox Traditions" . Grant internaţional de cercetare teologică cu
participarea Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti şi ETS – Kniebis, Germania,
2011.
3. Perspectiva penticostală asupra documentului Biserica lui Hristos Contribuţia
Reformei la dialogul ecumenic despre unitatea Bisericii, Simpozion organizat de
Centrul de Cercetare Ecumenică, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 2011.
4. Finalizarea si sustinerea tezei de doctorat Etica afacerilor din perspectiva dogmaticii
penticostale, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, decembrie 2011.

6. Lect. univ dr. IOAN BRIE
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Cărţi:
Secretul Mesianic în Evanghelia lui Marcu. Rezolvarea unei enigme biblice.

7. Lect. univ dr. CIPRIAN TERINTE
Cărţi
Ciprian Terinte, Viaţa Bisericii conform metaforelor pauline, Metanoia, Oradea, 2010
Studii
„Darurile duhovniceşti şi unitatea Bisericii, conform cu Efeseni 4.1-16”, Anuarul Uniunii
Bibliştilor din România, anul 4/2 (2010).
Recenzii
1. N.T. Wright, Paul in Fresh Perspective, Minneapolis, Fortress Press, 2005, în Pleroma,
decembrie 2010.
2. Perry L. Stepp, Leadership Succession in the World of Pauline Circle, Shefield,
Phoenix Press, 2005, în Pleroma, iunie 2011 (în curs de apariţie).
Articole publicate în Cuvântul Adevărului:
1. „Epistola întâi a Sfântului Apostol Pavel către efeseni – privire de ansamblu”, în
Cuvântul Adevărului, mai 2010, p. 16.
2. „Pilda vierilor (1)”, în Cuvântul Adevărului, mai 2011, p. 6-9.
3. „Pilda vierilor (2)”, în Cuvântul Adevărului, iunie 2011, p. 7-9.
Lucrări prezentate
1. „Darurile duhovniceşti şi unitatea Bisericii, conform cu Efeseni 4.1-16”, Uniunea
bibliştilor români, februarie 2010.
2. „Guidelines for a Relevant Preaching in the Romanian Pentecostal Churches”, la
conferinţa Theological task of our generation, Areopagus, Timişoara, 1 oct. 2010.
3. „The Spiritual Gifts and the Unity of the Church”, Centrul de Cercetare Ecumenica,
Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, simpozion intitulat „Eclesiologia luterană si cea
penticostală – o analiză comparativă”, 3 septembrie 2010.
4. „Integritatea relaţională a predicatorului în relaţiile sale cu familia, biserica şi familia”,
conferinţa Langham Preaching Romania, 22 sept. 2011.
5. „Relevanţa Haustafel-ului din Ef 5.22-6.9 pentru căsnicia creştină contemporană”,
urmează a fi prezentată la Conferinţa anuală a Uniunii bibliştilor români, la 23 februarie
2012.
Proiecte de cercetare
-

În prezent angajat în cercetarea temei „Conducerea bisericească în Noul Testament şi în
scrierile Părinţilor Apostolici”, având ca termen de finalizare data de 31 dec. 2012.
Rezultatele cercetării urmează a se concretiza în publicarea unei monografii cu acelaşi
titlu în cursului anului 2013.

8. Lect. univ. dr. EMANUEL CONŢAC
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În perioada 2010-2011 am publicat: 2 cărţi (o traducere şi un volum de autor) şi 5 studii
ştiinţifice. De asemenea, am îngrijit 4 volume (trei dintre ele în calitate de coeditor) şi am
participat la 7 simpozioane.
Menţionez că din 2009 sunt cercetător angajat în proiectul „Monumenta Linguae
Dacoromanorum” având sarcina de a realiza traducerea din limba greacă a trei cărţi biblice
(Isaia, 1 Corinteni şi Evrei) şi de a întocmi comentariile aferente pentru ediţia critică a
Bibliei de la Bucureşti (1688).
Volume publicate:
1. Dilemele fidelităţii. Condiţionări culturale şi teologice în traducerea Bibliei, Logos
şi Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, 320 pag.
2. Dimensiunea socială a Evangheliei, coeditor Corneliu Constantineanu, (Suplimentul
Teologic al Jurnalului Pleroma, nr. 1), Bucureşti, Editura Pleroma & Romanian
Bible Society, 2011.
3. Şi cerul s-a umplut de sfinţi… Martiriul în Antichitatea creştină şi în secolul XX.
Actele colocviului internaţional Sighet, 2-5 iunie 2011, coeditor Cristian Bădiliţă,
Bucureşti, Curtea Veche, 2011.
Volume îngrijite:
1. John Christopher Thomas, Spălarea picioarelor în Ioan 13 şi în comunitatea
ioanină. Traducere din limba engleză, Editura „Metanoia”, Oradea, 2011.
2. Vasilică Croitor, Răscumpărarea memoriei. Cultul Penticostal în perioada
comunistă, pref. John Tipei, Medgidia, Succeed Publishing, 2010.
3. Dietrich Bonhoeffer, Costul uceniciei, trad. din germană de Ligia Taloş, Peregrinul,
Cluj-Napoca, 2010.
Articole publicate:
1. Pastorul luteran Dietrich Bonhoeffer, martir al rezistenţei antinaziste în Germania lui
Hitler, în „Şi cerul s-a umplut de sfinţi… Martiriul în Antichitatea creştină şi în secolul
XX”. Actele colocviului internaţional Sighet, 2-5 iunie 2011, coeditor Cristian Bădiliţă,
Bucureşti, Curtea Veche, 2011, p. 475-533.
2. Tradiţia biblică românească. O prezentare succintă din perspectiva principalelor
versiuni româneşti ale Sfintei Scripturi, în „Studii teologice”, nr. 2, 2011, p. 159-245.
3. Influenţa versiunii Segond asupra versiunii Cornilescu 1921 în „Receptarea Sfintei
Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie”, Lucrările simpozionului
naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 28-29 octombrie
2010, Eugen Munteanu, Ioan-Florin Florescu, Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Sabina
Savu-Rotenştein, Mădălina Ungureanu (ed.), Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, 2011, p. 122-145.
4. Efectele vorbirii în limbi, respectiv ale profeţiei, asupra necredincioşilor, conform 1
Cor. 14:20–25, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul 12, nr. 1 (2010), p. 75117.
5. The “Lines to the Divine David” and the First Printed Romanian Bible, în „Biblicum
Jassyense”, vol. 1, 2010, p. 10-23.
Simpozioane, comunicări ştiinţifice, conferinţe, interviuri
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1. „Pe creştinii ataşaţi de Cristos nu-i poţi înregimenta în proiecte ideologice”: o poveste
a cultului penticostal, interviu luat de Otniel Vereş, publicat în Cristian Bădiliţă şi
Otniel Vereş (editori), Biserici, secte, erezii? Dialoguri fără prejudecăţi despre marile
tradiţii creştine, Bucureşti, Editura Vremea, 2011, p. 263-292.
2. „Sfânta Scriptură în context contemporan. Exigenţe ale traducerii Bibliei pentru
Biserica secolului XXI”, Bucureşti, 23 noiembrie 2011.
3. „Fidela”, o traducere românească fidelă a versiunii King James 1611, Simpozionul
Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 4–5 noiembrie 2011.
4. Pastorul luteran Dietrich Bonhoeffer, martir al rezistenţei antinaziste în Germania lui
Hitler, Colocviul Internaţional „Martiriul în antichitatea creştină şi în secolul
XX”, Sighet, 2-5 iunie 2011
5. Formarea lui Dietrich Bonhoeffer, premisă a deschiderii sale ecumenice, Centrul de
Cercetare Ecumenică, Sibiu, 1 noiembrie 2010.
6. Influenţa versiunii Segond asupra versiunii Cornilescu 1921, Simpozionul
Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 28–29 octombrie 2010.
7. Harul costisitor şi ucenicia creştină în teologia lui Dietrich Bonhoeffer, Centrul de
Educaţie Creştină şi Cultură Contemporană „Areopagus”, Timişoara, 21 aprilie 2010.
8. Traducerea termenului presbyterion în tradiţia biblică românească, „Explorări în
tradiţia biblică românească”, Iaşi, 11-14 feburarie 2010.
9. Verbul dikaioun la apostolul Pavel şi traducerea lui în tradiţia biblică românească,
„Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 11-14 feburarie 2010.
10. Condiţionări eshatologice în traducerea secvenţei ta chilia ete din Apoc. 20, în tradiţia
biblică românească, „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 11-14 feburarie
2010.
9. Conf. univ. dr. JOHN TIPEI
IN REVISTE DE SPECIALITATE
1. “Paul’s Areopagus Speech: A Lesson on Creation as an Evangelistic Tool,” în Sacra
Scripta VIII, 1 (2010), pp. 95-115.
2. „Relaţia dintre harisme şi oficiul eclesial în Noul Testament”, în Plērōma: Studii şi
Cercetări Teologice, Anul XII, nr. 1, iunie 2010, p. 121-170.
3. Recenzie amplă la Ioan Brie, Secretul mesianic în Evanghelia după Marcu.
Rezolvarea unei enigme biblice, Oradea, Editura Universităţii, 2010, în Plērōma:
Studii şi Cercetări Teologice, Anul XII nr. 2, dec. 2010
4. "A Biblical Perspective on Priesthood", in Iacob Coman (ed.), Priesthood in the
Evangelical and Orthodox Traditions, Nürnberg, VTR Publications, 2011, pp. 944.
5. Un studiu va fi publicat de VTR (Germania) in Ian 2012: (este la tipografie):
"A Biblical Perspective on Charismata", in John F. Tipei (ed.), Biblical and
Theological Perspectives on the charisma in the Contemporary Church, Nürnberg,
VTR Publications, 2012

IN REVISTA CULTULUI
„Petic nou pe haină veche şi vin nou în burduf vechi – Studiu exegetic”, în Cuvântul
Adevărului, Seria II, Anul XXII, nr. 10, Oct. 2011, pag. 4-7.

10. Conf. univ. dr. IACOB COMAN
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Granturi:
1. Iacob Coman, A theological-dogmatic perspective regarding the spiritual gifts - VTR
Publications, 2011, Nurnberg, Germany
2. Iacob Coman, Priesthood in the evangelical and orthodox traditions – VTR
Publications, 2011, Nurnberg, Germany
Studii:
1. Iacob Coman, The Light and the Grace: Christian Methaphors (La lumieré et la grace:
deux méthaphores chrétiennes) – ESSACHESS - Journal for Communication Studies,
Vol. 4, Nr. 1, 2011, Franţa
2. Iacob Coman, The Spiritual Gifts in the Perspective of the Holy Trinity’s Love, 2011
3. Stefan B RATOSIN, Mihaela Alexandra TUDOR, Iacob COMAN - La pratique du sacré
dans le world wide web : une expérience innovante de la norme, SCIENCES DE LA
SOCIETE n°81 − ©2012
Simpozioane ştiinţifice:
Iacob Coman, „Perspectivă dogmatică despre imagine şi imaginaţie cu privire la Chip
şi/sau familie” - 6 şi 7 mai 2010, Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti
Conferinţe publice cu afişe şi invitaţii transmise online:
1. Iacob Coman, ”Fiica viselor mele – sau cum să fii femeie în secolul XXI”, 4
conferinţe, 2010, Sfântu Gheorghe, România
2. Iacob Coman, ”Iisus Hristos Marea... Lumină” 9 conferinţe, 2010, Constanţa,
România
3. Iacob Coman, ”Blestemele lui Dumnezeu şi Sângele iertării”, 18 conferinţe, 2010,
Târgu-Mureş, Romia
4. Iacob Coman, ”Cu şi fără Dumnezeu” 10 conferinţe, 2010, Bilbao, Spania
5. Iacob Coman, ”Eu şi casa mea – sau ultimele zile ale familiei”, 4 conferinţe, 2011,
Târgu-Mureş, România
6. Iacob Coman, ”În zilele proorocilor mincinoşi”, 10 conferinţe, 2011, Madrid, Spania
7. ”La ştreangul lui iuda”, 3 conferinţe de tineret, 2011, Baia Mare, România

11. Conf. univ. dr. SILVIU TATU
Anul 2010:
1. Revendicarea moştenirii: treisprezece mesaje din Iosua, SBR / Metanoia, Oradea, 2010
(229 p.: bibl., index; A5; ISBN 978-973-8983-42-7; tiraj 500 exemplare; vezi
http://sbro.ro).
2. Când leul rage: comentariu la cartea profetului Amos, SBR / Metanoia, Oradea, 2010,
Seria Comentarii biblice (361 p.: bibl., indexuri; A5; ISBN 978-973-8983-41-0; tiraj
500 exemplare; vezi http://sbro.ro).
Susţinerea de prelegeri la conferinţe şi conferinţe organizate:
1. „The Hidden Treasure”: Old Testament studies in the 21st century Romania, lucrare
prezentată la Conferinţa internaţională Building the Church for the 21 st
Century: (Re)Defining the Theological Task of Our Generation organizată de Centrul
Areopagus, Timişoara în perioada 30 sept. – 3 oct. 2010 (nepublicată).
2. Calităţile liderului spiritual (Isaia 50), 7 august 2010, Întâlnirea lunară a lucrătorilor
din bisericile penticostale ale cercului pastoral Filiaşi.
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3. Importanţa lucrării Duhului Sfânt în Biserică (Ioan 14-16), 10 august 2010, Întâlnirea
lunară a pastorilor baptişti din Comunitatea Baptistă Oltenia.
4. Prins între două lumi, 21 august 2010, Conferinţa tineretului penticostal din cercul
pastoral Filiaşi.
5. Atelier de interpretare a naraţiunilor biblice, zece prelegeri în perioada 18 octombrie –
20 decembrie 2010, Biserica Creştină Baptistă „Filadelfia” din Craiova.
6. Prelegeri despre persoana şi lucrarea Duhului Sfânt, şapte prelegeri susţinute în
perioada 12 septembrie – 12 decembrie 2010, Biserica Creştină Baptistă „Harul” din
Slatina.
Anul 2011
1. Patrie nouă şi un neam mare: Exegeza naraţiunilor despre patriarhi, SBR / Metanoia,
Oradea, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011 (329 p.: bibl., indexuri; A5; ISBN:
9789735302535; tiraj 500 exemplare).
2. “Familia şi responsabilitatea comunitară în Israelul antic.” Pleroma: Supliment teologic,
2011 (avansat spre publicare).
3. Conştiinţa pe cale de dispariţie [Vanishing Conscience], John F. McArthur, Cartea
creştină, Oradea, 2010 [traducere şi editare teologică].
4. Fii matur: Crescând după chipul lui Cristos [Be Mature: Growing Up in Christ], David
C. Cook, Editura Cartea Creştină, Oradea, avansat spre publicare 2012 [traducere].
5. Botezaţi în Duhul: o teologie penticostală globală [Baptized in the Spirit: A Global
Pentecostal Theology], Frank Macchia, Editura Casa Cărţii, Oradea, 2010 [editare
teologică].
6. Dicţionar evanghelic de teologie [Evangelical Dictionary of Theology, Grand Rapids,
MI: Baker Academic, 2001, ed. a II-a], Walter A. Elwell (ed.), Cartea Creştină, Oradea,
avansat spre publicare 2012 [traducere şi editare].
7. Înţelegerea vremurilor [Understanding the Times], ed. a 2-a, Editura Cartea Creştină,
Oradea [editare teologică], avansat spre publicare 2012.
8. Împărăţia cultelor eretice, Walter Martin şi Ravi Zacharias, ed. a 3-a, Editura Cartea
Creştină, Oradea [traducere fragmente şi editare].
9. Viaţa intimă în căsnicia creştină, Ed Wheat şi Gaye Wheat, ed. a 4-a, Editura Cartea
Creştină, Oradea [traducere fragmente şi editare].
10. Confruntarea neofensatoare [Confronting Without Offending], Deborah Smith Pegues,
Editura Cartea Creştină, Oradea, avansată spre tipărire [traducere].
Susţinerea de prelegeri la conferinţe şi participarea la conferinţe:
1. Cele şapte aspecte ale slujirii profetice în societatea israelită a Vechiului Testament: un
survol sincronic cu reflexii nou-testamentale şi implicaţii contemporane, prelegere
susţinută la Colocviul „Lucrarea Cuvântului revelat şi a Duhului Sfânt astăzi”, Biserica
Creştină Baptistă „Providenţa” din Oradea, 27-29 ianuarie 2011.
2. Seminarul de cercetare pentru liderii din Europa de răsărit, Wheaton College, Illinois,
SUA, 6 iunie – 15 iulie 2011.
3. Seminarul de cercetare al Langham Scholars, Wheaton College, Illinois, SUA, 13 iunie
– 1 iulie 2011.
4. Medieval Jewish Commentaries on Genesis, prelegere susţinută la Seminarul de
cercetare al Langham Scholars, Wheaton College, Illinois, 30 iunie 2011.
5. Concepţii despre lume şi viaţă: panteismul, ateismul şi teismul, patru prelegeri în
perioada 29 august – 4 septembrie 2011, Tabăra de Apologetică, Şelimbăr, Sibiu.
6. Diverse studii teologice şi recenzii de carte au fost publicate pe situl
www.statu.wordpress.com.
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Anul 2012
1. Exegeza naraţiunilor biblice: Analiza literară a Judecătorilor, ed. a 2-a, SBR /
Metanoia, Oradea, 2012 (în tipar).
2. Manual Biblic [Lion Bible Handbook], Editura Casa Cărţii, Oradea, 2012 [editare
teologică].
3. 30 de zile pentru îmblânzirea stresului [30 Days to Taming Your Stress], Deborah
Smith Pegues, Editura Cartea Creştină, Oradea, avansată spre tipărire [traducere].
4. Tatăl din oglindă [The Dad in the Mirror], Patrick Morley şi David Delk, Editura
Cartea Creştină, Oradea, 2012 [traducere].
5. Studii în Apocalipsa, în pregătire (termen: mai 2012).
6. Seminarul de cercetare al Langham Scholars, Wycliffe Hall, Oxford, Marea Britanie, 3
– 23 septembrie 2012.
7. Ancient and Medieval Christian Commentaries on Genesis, prelegere pregătită pentru
Seminarul de cercetare al Langham Scholars, Wycliffe Hall, Oxford, Marea Britanie.
8. „Judecători”, Introducere în Vechiul Testament: Cărţile istorice, în pregătire (termen:
septembrie 2012).
12. Conf. univ. dr. CORNELIU CONSTANTINEANU (2010-2011)
A. Cărţi (autor/editor):
1. First, the Kingdom of God. A Festschrift in honour of Prof. Dr. Peter Kuzmič (Miroslav
Volf, Corneliu Constantineanu, Marcel V. Macelaru, Kresimir Simic, editori). Osijek:
Evandeoski teoloski fakultet, 2011.
2. Dimensiunea socială a Evangheliei. Supliment Teologic al Jurnalului Pleroma
(Corneliu Constantineanu & Emanuel Conţac, editori). Oradea: Romanian Bible
Society/Pleroma, 2011.
3. The Social Significance of Reconciliation in Paul’s Theology. Narrative Readings in
Romans (London/New York: T&T Clark Continuum, 2010.
B. Articole/ Studii/ Capitole în cărţi:
1. “Encountering the Other: Otherness, Identity, and Reconciliation from a Biblical
Perspective.” In Janez Juhant & Boja Zalec (editori), Humanity after Selfish
Prometheus: Chances of Dialogue and Ethics in a Technicized World, Berlin, Lit
Verlag Dr. W. Hopf, 2011.
2. “Child Theology: A challenge to seminaries. A response to Victor Nakah.” In Keith
J. White, et al, editori, Now and Next: a Compendium of Papers presented at the ‘Now
& Next’ Theological Conference on Children, Nariobi, Kenya, March 9-12, 2011,
Singapore: Compassion International, 2011.
3. „Teologie şi asistenţă socială: o reflecţie teologică despre credin şi profesie.” In
Alexandru Neagoe (editor), Values and Spirituality in Social Work Practice,
Bonn,Verlag fur Kultur und Wissenschaft, 2011.
4. “Vojska Gospodnja:Utjecaj Biblije na obnovu Rumunjske pravoslavne crkve” In
KAIROS - Evanđeoski teološki časopis / Godište V. (2011), br. 1, str. 75-91.
5. “Faith and Life: A Pauline Perspective on the Integration of Faith and Everyday
Life.” In Miroslav Volf, et al, editors, First, the Kingdom of God. A Festschrift in
honour of Prof. dr. Peter Kuzmič. Osijek: Evandeoski teoloski fakultet, 2011.
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6. “Întâlnirea cu ‘celălalt’. Perspective biblice asupra alterităţii, identităţii şi
reconcilierii.” In Patricia Runcan si Elena Zamfir, editori, Riscuri şi oportunităţi ale
sistemului de asistenţă socială în România, Timisoara: Editura Excelsior Art, 2011.
7. “The ‘rediscovery’ of scripture and its impact on the Romanian Christian context
at the beginning of the 20th century.” In Kairos: Evangelical Journal of Theology,
Vol. 5, no. 1 (2011).
8. „Puterea transformatoare a evangheliei: dimensiunea socială a adevărului
evanghelic în Romani 12” În Corneliu Constantineanu & Emanuel Conţac, editori,
Dimensiunea socială a Evangheliei. Supliment Teologic al Jurnalului Pleroma (Oradea:
Romanian Bible Society/Pleroma, 2011), pp. 69-100.
9. “1 & 2 THESSALONIANS: Keep awake and sober.” În Light for Our Path, editată
de Kate Hughes. Birmingham: International Bible Reading Association, 2011.
10. “The Gift of Work: Biblical and theological reflections on the subject of work” În
Pleroma: Studii şi Cercetări Teologice, Anul XII, nr. 1, Serie nouă, (iunie 2010): 171188.
11. “The Bible and the Public Arena: A Pauline Model for Christian Engagement in
Society with Reference to Romans 13.” În Kairos:Evangelical Journal of Theology,
Vol. 4, no. 2 (2010): 135-157.
12. “Biblija i javnost: Pavlov model za kršćanski angažman u društvu s upućivanjem
na Poslanicu Rimljanima 13.” În KAIROS: Evanđeoski teološki časopis, IV/2 (2010):
191-212.
13. “Imagination and Creativity: Imaging the Divine and the Human.” În Light for
Our Path, editată de Kate Hughes. Birmingham: International Bible Reading
Association, 2010.
14. “The Authority of Scripture as the Word of God.” În Kairos: Evangelical Journal of
Theology, vol. 4, no. 1 (2010): 13-29.
15. “Autoritet Svetoga pisma kao Riječi Božje.” În Kairos: Evanđeoski teološki časopis
IV/1 (2010): 13-28.
C. Alte publicaţii/ Recenzii/ Editoriale:
16. Prefaţă la First, the Kingdom of God. A Festschrift in honour of Prof. Dr. Peter Kuzmič
(Miroslav Volf, Corneliu Constantineanu, Marcel V. Macelaru, Kresimir Simic,
editori). Osijek: Evandeoski teoloski fakultet, 2011.
17. Cuvânt înainte la Dimensiunea socială a Evangheliei. Supliment Teologic al Jurnalului
Pleroma (Corneliu Constantineanu & Emanuel Conţac, editori). Oradea: Romanian
Bible Society/Pleroma, 2011.
18. “Viaţa trăită în puterea învierii.” În Cuvântul Adevarului, Seria II, Anul XXII, nr. 4
(2011): 6-9.
19. Editoriale în Pleroma: Studii şi Cercetări Teologice, Serie nouă, Anul XI, nr. 1 şi 2,
iunie şi decembrie 2009; Anul XII, nr. 1 şi 2, iunie şi decembrie 2010.
20. “Congresul Lausanne III pentru evanghelizarea lumii: Cape Town 2010.” În
Cuvântul Adevarului, Seria II, Anul XXI, nr. 12 (2010): 20-21.
D. Lucrări ştiinţifice, şi prelegeri publice prezentate la diverse conferinţe şi
simpozioane internaţionale si nationale:
1. “‘Căutaţi binele cetăţii:’ o reflecţie biblică despre credinţă şi viaţa publică, Lucrare
prezentata la dezbaterea “Statul si Biserica” din cadrul Micului Dejun cu Rugaciune,
Parlamentul Romaniei, 7-9 decembrie, 2011.
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2. “Reconciliation in a world of exclusion: the possibility of a radical novelty “in
Christ,” Lucrare ştiinţifică prezentată la conferinţa internaţională, The Possibilities and
Meaning of Reconciliation, oranizată de Facultatea de Teologie a Universităţii din
Ljiblijana, 3–6 noiembrie, 2011, Celje–Ljubljana, Slovenia.
3. “Ambasadors of Reconciliation” Prelegere publică/ graduation address at Bibliski
Teoloski Institut, Zagreb, Croatia, 7 octombrie 2011.
4. “Educaţia teologică pentru misiunea bisericii,” Prelegere susţinută la A 43-a
Convenţie a Bisericilor Penticostale Române din Statele Unite şi Canada, 2-5
septembrie 2011, Chicago, USA.
5. “‘Whoever welcomes a little child, welcomes me’: A Re-examination of the
Doctrine of Reconciliation” Lucrare prezentată la International and Ecumenical
Consultation on “Child Theologies: Perspectives from World Christianity,” August 1114, 2011, Valparaiso University , Valparaiso, Indiana, USA.
6. “Child Theology: A challenge to seminaries. A response to Victor Nakah.” Lucrare
prezentată la conferinţa internaţionala, Now and Next: a theological conference on
children, 9-12 martie, 2011, Nariobi, Kenya.
7. “The missiological landscape in Europe: regional presentation.” Lucrare prezentată
la conferinţa internaţională, Now and Next: Together in Mission. Global INFEMIT
Summit, 6-9 March, 2011, Nairobi, Kenya.
8. “Evanghelia ca adevăr public: elemente pentru o teologie publică în România”
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