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RAPORTUL DE ACTIVITATE 
al Rectorului Institutului Teologic Penticostal din Municipiul Bucureşti 

pe perioada aprilie 2013 – aprilie 2014 
 

Acest document reprezintă raportul rectorului Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti, 
pentru perioada aprilie 2013 – aprilie 2014 şi cuprinde următoarele capitole, conform art. 130 al. (2) din 
Legea 1/2011: 
 

a) Situaţia financiara a universităţii, pe surse de finanţare si tipuri de cheltuieli 
b) Situata fiecărui program de studii 
c) Situaţia personalului instituţiei 
d) Campusul şi baza materială 
e) Biblioteca instituției 
f) Rezultatele activităţilor de cercetare 
g) Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii 
h) Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare 
i) Situaţia posturilor vacante  
j) Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente 
k) 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 perioada analizată 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 2013 (lei) 1.905.241,78 
din care:   
1. Donaţii 629.193,83 
2. Sponsorizări 394.953,81 
3. Subvenţii pt salarii 238.726,00 
4. Taxe legale 599.592,84 
    4.1. Taxa de şcolarizare (550 euro/student) 362.733,54 
            - taxa de şcolarizare - zi 193.037,53 
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            - taxa de şcolarizare  - IFR 169.696,01 
    4.2. Taxa de cazare 135.591,00 
    4.3. Taxa masă 75.879,00 
    4.4. Alte taxe legale 25.389,30 
5. Venituri din chirii 31.000,00 
6. Dobânzi bancare 11.775,30 

 
   
  Taxele legale au reprezentat 31.48 % din totalul veniturilor anuale şi includ taxa de şcolarizare- 550 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 33.02% 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 629.193,83 
  1.1. Donaţii din ţară 359.445,58 
  1.2. Donaţii externe 269.748,25 
2. Sponsorizări 394.953,81 
  2.1. Sponsorizări de la persoane juridice 12.042,00 
  2.2. Sponsorizări pt diverse proiecte 237.913,19 
  2.3  Sponsorizări pt studenţi 144.482,68 
  2.4. Sponsorizări prin programul " 2%" 515,94 

 
  Veniturile atrase prin contracte de sponsorizare (aprox. 20.74 % 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, sau pentru finanţarea unor proiecte (Digitalizare, Catalog on-line, Simpozion 
internaţional, etc.) 

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 2013 au fost 
subvenţionate 26 de posturi, ponderea acestor venituri fiind de aproximativ 12,53 % 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 2013 (lei) 1.813.921,63 
1. Cheltuieli de personal 1.136.760,00 
2. Cheltuieli cu utilitatile 163.449,86 
   2.1.Cheltuieli cu energia si apa 133.723,70 
     2.1.1.Gaze naturale 64.840,81 
     2.1.2.Energie electrică 41.742,85 
     2.1.3.Apă 27.140,04 
  2.2. Cheltuieli poştale şi telecomunicaţii 29.726,16 
    2.2.1.Telefonie fixă+mobilă 8.428,19 
    2.2.2. Internet 13.088,62 
    2.2.3. Salubrizare 6.229,39 
    2.2.4.Taxe poştale 1.979,96 
3. Cheltuieli cu alimentele 133.658,32 
4. Cheltuieli cu servicii executate de terti 39.069,35 
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5. Cheltuieli de întreţinere si reparaţii 18.834,07 
6. Cheltuieli cu obiectele de inventar 43.410,25 
7. Cheltuieli de transport 68.649,51 
8. Cheltuieli cu combustibilul 18.662,25 
9. Cheltuieli cu studii si cercetari 25.320,32 
10. Cheltuieli cu prime de asigurare 1.461,07 
11. Cheltuieli de protocol si reclama 9.676,09 
12. Cheltuieli bancare (comisioane + dif de curs valutar) 18.953,86 
13. Cheltuieli cu mat. consumabile 18.647,03 
14. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 19.689,89 
15. Cheltuieli cu alte impozite si taxe 1.590,01 
16. Cheltuieli Revista Pleroma 2.550,00 
17. Cheltuieli biblioteca (achizitie carti+abonamente) 29.908,75 
18. Cheltuieli cu evaluarea instituţională ARACIS 63.631,00 

 
   Din totalul cheltuielilor ponderea cea mai importantă o reprezintă cheltuielile de personal – aproximativ 
62.67%, incluzând salariile nete acordate salariaţilor şi diverşilor colaboratori şi contribuţiile sociale aferente, 
urmate de cheltuielile cu utilităţile – 9%, cheltuieli de investiţii – 4.04%, cheltuieli cu alimentele -7.37%, 
cheltuieli de transport – 4.8%, cheltuieli cu servicii executate de terţi – 2.15%, alte cheltuieli cu întreţinere şi 
reparaţii 1%, materiale consumabile 1.03%, studii şi cercetări -1.4%. 
   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. 
 
 

B. SITUAŢIA FIECĂRUI PROGRAM DE STUDII 2012 
 
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 
 
 

2. SITUATIA STUDENTILOR INSCRISI LA CURSURILE IFR  

        Numar total studenți: 166 
 

Anul de studiu Număr de studenţi înscrişi în anul universitar 2013-2014 
I 15 studenţi 
II 22 studenţi 
III 17 studenţi 
IV 23tudenţi 
                             TOTAL  77studenţi 

Anul de studiu Număr de  studenţi înscrişi în anul universitar 2013-2014 
I 29 studenţi 
II 22 studenţi 
III 20 studenţi 
IV 18 studenţi 
                           TOTAL   89 studenţi 
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3. EXAMENUL DE FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENŢĂ 2012-2013 

 
Număr 
absolvenţi  
înscrişi 

Absolvenţi înscrişi la 
examenul de licenţă din 
promoţia curentă 

Absolvenţi promovaţi la 
examenul de licenţă 

Promovabilitate 

35 34 35 100% 
 
4. Situaţia studenţilor exmatriculaţi pentru neprezentare la examene sau care nu au numărul de 

credite pentru a putea fi promovaţi: 1student din anul 1 cursuri de zi şi 5 studenţi de la cursurile cu 
frecvenţă redusă. 

5. Situaţia studenţilor care au facut intrerupere de studii: 3 studenţi de la cursurile cu frecvenţă 
redusă. 

6. Situaţia studenţilor transferaţi: 1 student din anul 2, de la cursurile de zi, la cursurile cu 
frecventa redusa in anul 2. 

 
 

C. SITUAŢIA PERSONALULUI  INSTITUTULUI 
 

    În perioada de raportare structura personalului ITP nu a cunoscut modificări semnificative. Începând cu 
luna noiembrie 2013 a fost angajat un bibliotecar. În prezent Institutul Teologic Penticostal are un număr de 32 
de salariaţi din care 30 salariaţi cu funcţia de bază la ITP şi 2 salariaţ cu contract de muncă cu timp parţial.  

Structura personalului angajat la ITP este următoarea: cadre didactice - 15, personal didactic auxiliar 
– 5, personal administrativ -12. 
  Personalul didactic are următoarea componenţă: 1 profesor universitar, 4 conferenţiari, 9 lectori şi 1 
asistent universitar. De remarcat faptul că data 1 octombrie 2013 marchează un mic moment istoric pentru ITP 
– primul post de profesor universitar din istoria instituției. 
 
 

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. In perioada raportată s-au realizat anumite 
investiții in baza materială proprie, mai exact în capela institutului (s-au cumpărat scaune noi) și în 
caminul studențesc (s-a innoit un numar de saltele si s-a cumparat lengerie de pat nouă pentru camerele 
de la parter) așa cum rezultă din raportul financiar. 

 
 

E. BIBLIOTECA ITP  
 

 În prezent, fondul de carte al Bibliotecii ITP numără 21.000 de resurse tipărite. Dintre ele, 
17.197 (=13.373 resurse bibliografice) au fost catalogate și se află în baza de date Liberty 5, putând fi 
identificate în catalogul online al bibliotecii. Acestor resurse li se adaugă cele 1.700 de cărți puse la 
dispoziția studenților de către rectorul ITP și așezate în bibliotecă, într-un fond special. Alte 1.700 de 
volume din biblioteca lui Emanuel Conțac pot fi de asemenea împrumutate de studenți și citite în sala de 
lectură.  

Managementul informatizat al bibliotecii 
 Începând cu luna martie 2013, Biblioteca ITPB a adoptat și implementat programul Liberty 5, un 

software profesionist care a eficientizat atât activitatea de catalogare a cărților și circulația lor către și 
dinspre cititori. Noul software este special conceput în conformitate cu standardele internaţionale pentru 
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a uşura munca bibliotecarului în ceea ce priveşte clasificarea, găsirea pe raft şi reaşezarea cărţilor care 
au fost solicitate. Grație noului program și a dispozitivului care scanează codurile de bare, bibliotecarul 
poate accesa în mod prompt atât informațiile stocate cu privire la cărțile catalogate, cât și informațiile 
despre utilizatorii bibliotecii.  

Fiecare cititor înregistrat în program are propriul cont personalizat, putând vedea în timp real 
informații precum: istoricul împrumuturilor, lista cărților „scadente”, lista cărților rezervate, situația 
amenzilor percepute pentru întârzieri, eventualele mesaje din partea bibliotecarului etc. În prezent, 
biblioteca ITP are înregistrați 210 utilizatori, iar de la data inaugurării programului au fost înregistrate 
4.380 tranzacții de împrumut. 

Catalogul online 
Utilizatorii Bibliotecii ITPB pot identifica resursele bibliografice de care au nevoie cu ajutorul 

catalogului electronic. Acesta este conectat la baza de date a bibliotecii, iar orice titlu achiziționat care a 
fost catalogat este vizibil în timp real grație interconectării dintre baza de date și programul „Liberty 5”.  

Finanţare 
 Lunar, biblioteca beneficiază de un fond destinat achiziţionării de noi apariţii editoriale. Fondul 

de carte lunar se ridică la 3000 de lei, cea mai mare parte a lui fiind direcționată către achiziționarea de 
carte străină de specialitate. 

În funcție de necesități, în afara resurselor de buget alocate anual, biblioteca poate atrage fonduri 
destinate unor programe speciale. Un bun exemplu în acest sens îl reprezintă achiziționarea programului 
Liberty 5, pentru care a fost necesară suma de 6.000 de USD. Aceste resurse au fost adunate în urma 
unei campanii de colectare de fonduri inițiate de directorul bibliotecii, lector univ. dr. Emanuel Conțac. 

Suplimentarea personalului 
Începând cu data de 13 noiembrie, biblioteca ITP beneficiază de aportul unui nou bibliotecar: 

Dana Terinte. Prin suplimentarea personajului se asigură funcționarea la parametri normali ai bibliotecii, 
deoarece noul bibliotecar este prezent în permanență la biroul de împrumuturi/retururi în intervalul 8.00-
16.00. 

Optimizarea colecției de carte 
În perioada oct. 2013 ‒ feb. 2014, personalul bibliotecii ITP a realizat un pas important în 

procesarea unui volum important de carte, verificând circa 2.500 de cărți donate, pentru a vedea dacă ele 
se află în catalogul electronic al bibliotecii. Exemplarele considerate redundante au fost redirecționate 
către alte instituții (Liceul Penticostal Emanuel din București; Centrul de Studii Transculturale, Agigea). 
În același timp, în urma verificării atente, au fost retrase din biblioteca ITP peste 500 de titluri irelevante 
pentru specializarea academică a studenților ITP. 

Donații primite Bibliotecii ITP 
În perioada ianuarie 2013 ‒ februarie 2014, Biblioteca ITP a primit donații de carte importante, 

după cum urmează: 
 mai 2013 (Theological Book Network): 9 cutii (un palet), cuprinzând 477 cărți teologice 

și 32 jurnale teologice; 
 octombrie 2013 (George Galiș): 30 de cutii, cuprinzând 2500 de cărți; 
 noiembrie 2013 (ETF, Leuven): 27 de cutii cuprinzând 1200 de cărți și 5 cutii cu jurnale 

teologice; 
 februarie 2014 (prof. Haddon Wilmer): 29 de cutii cuprinzând circa 1000 de cărți. 

Actualmente, primele două donații din listă au fost procesate aproape integral, personalul bibliotecii 
fiind pe punctul de a începe catalogarea cărților din donațiile primite de la ETF, respectiv prof. Haddon 
Wilmer. 
 
 
 

F. REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE 
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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.  

 
1. Simpozionul internaţional „Ideea de universitate creştină”, Bucureşti, 23-24 mai 2013 

Având în vedere perspectiva ITPB de a se dezvolta ca universitate creștină, ne-am propus să 
oferim cadru de dezbatere multidisciplinară şi interdisciplinară în jurul problematicii complexe legate de 
menirea, contribuţia şi strategia educaţională a universităţii creştine în contextul religios, economic, 
social şi cultural românesc. Simpozionul internațional “The Idea of a Christian University” s-a conturat 
ca un proiect de cercetare finanțat din bugetul ITP și din donații ale unor personae private, cu scopul de 
a cerceta și contura cât mai clar ideea de universitate creştină în contextul actual. Prezentările și 
dezbaterile au gravitat în jurul unor întrebări şi teme relevante dintre care enumerăm:Care este misiunea 
universităţii creştine într-un context dominat de mentalităţi utilitariste? În ce constă contribuţia spirituală 
şi academică a universităţii creştine într-o societate din ce în ce mai secularizată? Care este locul religiei 
în spaţiul public? Care sunt trăsăturile specifice unei universităţi creştine? Universitatea creştină şi 
caracterul unitar al adevărului; Teologia şi academia: Posibilităţi de armonizare ale credinţei cu ştiinţa; 
Universitatea creştină şi misiunea globală a Bisericii pentru transformarea și transfigurarea societăţii; 
Contribuţia ştiinţifică a academiei creştine la dezvoltarea intelectuală a comunităţii. 
 Dintre presonalitățile internaționale și naționale care au prezentat referate amiintim: prof. dr. 
Paul Sanders (France); Rev. Lawrence Lo (Singapore); Rev. Hongkey Chung (Korea); Prof. dr. Daniel 
Barbu; Dr. Titus Corlatean; Prof. Dr. Otniel Bunaciu; Conf. dr. Corneliu Constantineanu; Conf. dr. 
Marcel Măcelaru; Dr. Natalia Vlas; Dr. Roxana Paraschiva; Dr. Nelu Burcea; Dr. Eugen Jugaru. 
Lucrările prezetate precum și rezultatele dezbaterilor sunt în curs de publicare într-un volum colectiv. 
 
2. Conferința Internațională „Reimgining the Seminary: International Conference on Theological 

Education Leadership”, ITP, București 11-14 septembrie 2013 
În perioada 11-14 septembrie 2013, ITP-ul a organizat on conferință internațională pe tema 

„Educației teologice în contextul european contemporan” la care au participat aprox. 60 de rectori, 
decani, profesori și profesioniști din domeniul educației teologice din țarile din Europa Centrală și de 
Est. “Re-Imagining the Seminary” International Consultation a fost un proiect finanțat de organizațiile 
Compassion International, Langham Partnership International, World Vision Romania și ITP (valoarea 
grantului a fost de 126.564 RON) cu scopul de a lansa o dezbatere despre rolul crucial al educației 
teologice pentru viața și misiunea bisericilor în context european răsaritean.  

Dintre cei care au prezentat referate amintim: Prof. Dr. Haddon Willmer (UK); Elizabeth Barnett 
(Australia); Dr. Keith White (UK); Dr. Marcel Măcelaru (Croatia/Romania); Dr. Dan Brewster 
(Malaysia/USA); Dr. Bill Prevette (UK/USA); Dr. Corneliu Constantineanu (Romania) 

As dori să remarc faptul că acest eveniment a fost perceput ca unul remarcabil pentru educația 
teologică din Estul Europe astfel că mai multe organizații internaționale de prestigiu au fost partenerii 
oficiali, dintre care amintim: Compassion International, Child Theology Movement, Langham 
Partnership International, INFEMIT – International Fellowship for Mission as Transformation, World 
Vision and World Evangelical Alliance. Lucrările prezetate precum și rezultatele discuțiilor vor fi 
publicate într-un volum colectiv. 
  
3. Conferința Internațională „Jesus of Nazareth: Traces from Biblical Traditions and Texts”, 23-

25 ianuarie 2014, Zagreb, Croația 
În perioada 23-25 ianuarie, 2014, Institutul Teologic Penticostal din București a fost co-organizator ai 
conferinței internațională Jesus of Nazareth: Traces from Biblical Traditions and Texts, care a avut loc 
la Zagreb, Croația. Conferința a fost organizată de Biblijski Institut, din Zagreb, împreună cu Alianța 
Bisericilor Evanghelice din Croația și cu alte instituții de învățământ din Europa și SUA, printre care s-a 
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aflat și Institutul Teologic Penticostal din București. Din partea ITP au participat cu prezentări 
științifice, următoarele cadre didactice: Pastor Prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu, Conf. univ. dr. 
Marcel Măcelaru, Pastor Lect. univ. dr. Ciprian-Flavius Terinte, Pastor Lect. univ. dr. Eugen Jugaru și 
Pastor Lect. univ. dr.  Mirel Vladimir Neamțu. Prezentările știițifice ale cadrelor didactice de la ITP au 
fost apreciate și bine primite de către cei prezenți la conferință. Printre cei care au participat la această 
conferință se numără importanți teologi din Europa și SUA. 
 
4. Alte proiecte de cercetare în curs de desfășurare 

Pe lângă aceste proiecte mari enumerate mai sus, ITP este angajat și în alte proecte de cercetare 
la care participă mai multe cadre didactice din instituția noastră. Amintim mai jos titlul unor astfel de 
proiecte în curs de despfășurare, în echipă sau individuale (în paranteză am indicat pe cei care sunt 
implicați in proiectul respectiv):  

1) „Impactul perioadei comuniste asupra  formării şi dezvoltării Cultului Creștin Penticostal din 
România” – Proiect finanțat de Cultul Creștin Penticostal din România (2012-2014) constând în  
cercetare/publicații referitoare la istoria penticostalismului românesc de dinainte de 1989 (participă mai 
multe cardre didactice sub coordonarea Dr. Ciprian Bălăban).  

2) Proiectul Monumenta Linguae Dacoromanorum – Biblia 1688 – Proiect finanțat de 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – traducere și comentariu la cărțile biblice Isaia, I 
Corinteni și Evrei (Lect. Dr. Emanuel Conțac) 

3) Proiectul God’s Justice: The Holy Bible – Proiect finanțat de Biblica US, Inc. – introducere și 
note la cartea biblică Ieremia (Conf. dr. Marcel V. Măcelaru) 

4) Proiectul God’s Justice: The Holy Bible – Proiect finanțat de Biblica US, Inc. – introducere și 
note la cartea biblică Filipeni (Prof. dr. Corneliu Constantineanu) 
 
Pentru listele complete așe publicațiilor toturor cadrelelor didactice ale ITP și care reflect rezultatele 
cercetărilor idividuale și collective, sunt disponibile și pot fi accesate de pe site-ul ITP la, 
http://itpbucuresti.ro/cadre-didactice-titulare  
 

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 si 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. 
Comisia de calitate a ITPB, pe baza regulamentelor în vigoare, colectează date evaluative, pe care le 
prezintă anuală într-un raport de sinteză în care sunt analizate principalelor domenii de activitate din 
cadrul instituției și sunt oferite sugestii privitoare la măsurile care se impun. Aceste raporte sunt 
prezentate Senatului ITPB și mai apoi publicate pe site-ul instituției. 

Evaluarea cadrelor didactice se face la patru nivele distincte: o evaluare facută de către studenți, 
pe baza unor chestionare, ale căror rezultate sunt centralizate și apoi facute de cunoscut Directorului de 
department, Decanului, și cadrului didactic în cauză; o autoevaluare, facută prin completarea unui 
formular standard, pe baza regulamentului afișat pe site-ul instituției; două evaluări colegiale; și o 
evaluare managerial facutăde către Directorul de departament pe baza unui formular de evaluare. Din 
centralizatorul rezultatelor privind evaluarea performanțelor cadrelor didactice se observă o calitate 
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foarte bună și bună a activității cadrelor didactice. De asemenea, activitatea de cercetare și publicistică a 
cadrelor didactice din ITP este una relative bună, așa cum rezultă din datele analizate. Pentru o analiză 
completă și rapoartele de evaluare internă vezi http://itpbucuresti.ro/rapoarte-anuale  

Per ansamblu, deşi se urmărește asigurarea unui calități foarte bune a activităților educaționale, 
este încă nevoie de o îmbunătăţire serioasă în acest domeniu. 

  
 

G. SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ŞI A ETICII ACTIVITĂŢILOR 
DE CERCETARE 

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. 

Preocupările Comisiei de etică a ITPB în anul 2013 au avut drept scop o monitorizare atentă a 
întregii activități desfășurate la ITPB din perspectiva respectării Codului etic al ITPB, atât de către 
studenţi, cât şi de către cadrele didactice şi personalul auxiliar al acestei instituţii. De asemenea s-a 
urmărit îndrumarea personalului institutului prin consultanţa oferită cât şi prin aducerea în atenţie a 
faptului că atât Codul etic al ITPB, cât şi Carta ITPB sunt disponibile oricui pentru consultare, fiind 
postate pe site-ul de internet al ITPB. 

În decursul anului 2013 comisiei de etică i-au fost adresate două sesizări de încălcare a codului 
etic. Deoarece, în urma cercetărilor efectuate veridicitatea informaţiilor a fost confirmată, iar părţile 
învinuite şi-au asumat responsabilitatea greşelilor, dar în acelaşi timp s-a constatat că aceste fapte nu au 
fost premeditate, comisia de etică a stabilit în ambele cazuri acordarea unui avertisment scris, adresat 
părţii învinuite. 

 
 

F. SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE  
În momentul prezentării acestui raport la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti nu este 

nici un post scos la concurs.  
 
 
G. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ITP: 
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. Pentru o 
analiză a inserției profesionale pe ultimile gereații vezi documentul/raportul colegului Eugen Jugaru: 
„Absolvenți ITP implicați în slujire: 2008-2012” disponibil pe site-ul ITP. 
 
 

H. DIVERSE 
Erasmus Charter pentru ITP. Probabil cea mai mare realizare a instituției noastre pentru 2013 

este primirea Cartei Erasmus. Astfel, începând cu anul universitar 2013-2014, Institutul Teologic 
Penticostal din București va beneficia de programul ERASMUS plus pentru perioada 2014-2020, 
program ce va sigura mobilitatea studenților și cadrelor didactice cât si posibilitatea unor proiecte de 
cercetare finanțate din bani europeni. Toate detaliile despre programul Erasmus + precum și o copie a 
carte Erasmus sunt disponibile pe site-ul ITP, la http://itpbucuresti.ro/erasmus  
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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. Pentru anul 2013, invitatul a fost prof. dr. Steven Land, Rector al 
Pentecostal Theological Seminary, Cleveland, TN, USA. Prof. Land a oferit o serie de trei prelegeri 
despre: ”Spiritualitatea Pentecostală.” Cu acest prilej a fost lansată și cartea Spiritualitate penticostală. 
O pasiune pentru Împărăţie, de Steven Land, care a fost publicată de Editura Casa Cărții din Oradea și 
Editura Pleroma a Institutului Teologic Penticostal din București. Volumul a apărut pentru prima dată 
în anul 1993 și a devenit o lucrare clasică de referinţă pentru teologia penticostală, fiind reeditat în anul 
2010. 

Trebuie menționat faptul că tot în anul 2013 a reușit să public la editoura Institutului, editura 
Pleroma, cele două titluri ale prelegerilor precedente – Peter Kuzmic, Impărăția lui Dumnezeu și 
misiunea bisericii. Provocări și transformări ale misiunii creștine în context socio-politic contemporan 
(2011) și Amos Yong, Penticostalismul global. Traiectorii teologice și impact social (2012).  

 Faculty & staff retreat! În luna septembrie 2013 am organizat pentru prima dată la ITP un 
weekend pentrecut împreuna, la munte, cu toate cadrele didactice și personalul ITP împreună cu 
familiile lor. A fost un timp excelent de cunoaștere, zidire spirituală și părtășie care a dus la 
consolidarea și întărirea relațiilor dintre membrii familiei ITP. 
 

Seminarii pastorale periodice. Începând cu anul 3013, ca răspuns la solicitarea din partea 
studenților, ITP a organizat o serie de seminarii pastorale periodice la care sunt invitați pastori cu o 
experiență pastorală bogată și care sunt disponibili să împărtășească din experiența lor celor mai tineri. 
La aceste întâlniri invitații susțin prelegeri pe anumite teme de actualitate pentru studenții de la teologie 
iar studenții au posibilitatea să pună întrebări și să dialogheze cu invitații. Printre pastorii invitați recent 
au fost: Moise Gaode, Constantin Macoveiciuc, Lazar Gog, Mihai Dumitrașcu, Iosif Berce, Iulian 
Costea, Victor Cîmpean, Ciprian Bârsan, Daniel Hada. Aceste sesiuni sunt foarte apreciate de studenți 
și plănuim ca ele să continue și să fie chiar dezvoltate și diversificate. 
 

Legătură mai stânsă cu bisericile penticostale și conducerea cultului. Și în acest an am 
urmărit o colaborare mai strânsă cu bisericile penticostale și am întreprins acțiuni concrete în acest sens, 
în special printr-o serie de întalniri dintre conducerea ITP și conducerile comunitaților. Rezultatul unei 
legături mai apropiate cu bisericile și conducerea cultului penticostal din România, se observa și în 
alocarea din bugetul central al cultului, începând cu anul 2014, a unei sume anuale de 100.000 de lei 
către ITP. 

 Prezentul raport a fost prezentat și aprobat în ședința Senatului ITPB din data de 29 aprilie 2014. 
 

 


