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1.PRELIMINARII
1.a. Prezentul document reprezintă raportul sinteză privind evaluarea colegială şi

managerială a cadrelor didactice ale Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti (ITPB) pentru
perioada 2010-2012.

l.b. Evaluarea fiecărui cadru didactic al ITPB prezentată în acest raport reprezintă sinteza a
cel puţin două evaluări colegiale şi a evaluării manageriale efectuate în conformitate cu
Regulamentul privind evaluarea internă şi asigurarea procesului de învăţământ la ITPB.

1.c. Evaluarea colegială efectuată în cadrul ITPB respectă procedurile generale agreate la
nivelul învăţământului superior cu privire la relevanţa, transparenţa si echitatea demersului de
evaluare. Evaluarea se face pe baza unui formular standard şi este obligatorie pentru toate cadrele
didactice. Repartizarea cadrelor didactice pentru evaluare este făcută de către decan în consultaţie
cu directorul de departament.

l.d. Evaluarea se face pe baza următoarelor 11 criterii: (1) activitate didactică; (2) Elaborare
de materiale didactice; (3) activitate ştiinţifică; (4) recunoaştere naţională şi internaţională; (5)
activitate cu studenţii; (6) activitate în comunitatea universitară; (7) calitatea integrării soci-
profesionale; (8) preocupări pentru perfecţionarea continuă; (9) sluj ire în biserica locală; (10)
activitate de tutorat; (11) activitatea pentru susţinerea financiară şi dezvoltarea ITPB.

2. EVALUĂRI
2.a. Pastor Conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu este evaluat pentru activitatea sa

didactică şi cea ştiinţifică, precum şi pentru alte activităţi specifice postului ocupat, prin calificative
peste medie la toate cele 11 criterii de evaluare şi de către fiecare evaluator. Se apreciază în
particular faptul că pe lângă implicarea administrativă şi managerială extensivă la nivel
instituţional, specifică funcţiei de rector al ITPB, precum şi implicarea în activităţi extracuriculare
specifice, dr. Constantineanu a publicat în această perioadă un număr semnificativ de lucrări în ţară
şi în străinătate. În urma sintezei efectuate pe baza evaluării manageriale şi a evaluărilor colegiale
incluse la dosar, activitatea domnului dr. Constantineanu pe perioada 2010-2012 i se acordă
calificativulJoarte bine.

2.b. Pastor Conf. univ. dr. John F. Tipei este evaluat pentru activitatea sa didactică şi cea
ştiinţifică, precum şi pentru alte activităţi specifice postului ocupat, prin calificative peste medie la
toate cele 11 criterii de evaluare şi de către fiecare evaluator. Domnul dr. Tipei a publicat rezultatele
unui proiect de cercetare în care a fost implicat în această perioadă şi s-a implicat la nivel
instituţional în activităţi cu valoare reprezentativă. În urma sintezei efectuate pe baza evaluării



manageriale şi a evaluărilor incluse la dosar, activitatea domnului dr. Tipei pe perioada 2010-2012 i
• se acordă calificativulfoarte bine.

2.c. Pastor Conf. univ. dr. Silviu Tatu este evaluat pentru activitatea sa didactică şi cea
ştiinţifică prin calificative peste medie (criteriile 1-9) şi cu calificative medii la ultimele două criterii
- activitatea de tutorat şi activitatea pentru susţinerea financiară şi dezvoltarea ITPB. Se apreciază
faptul că domnul dr. Tatu este implicat în activităţi publice de popularizare a teologiei în bisericile
baptiste din România precum şi preocuparea cu publicarea unor materiale teologice pentru publicul
laic. În urma sintezei efectuate pe baza evaluării manageriale şi a evaluărilor incluse la dosar,
activitatea domnului dr. Tatu pe perioada 2010-2012 i se acordă calificativul bine.

2.d. Pastor Conf. univ. dr. Iacob Coman este evaluat pentru activitatea sa didactică şi cea
ştiinţifică, precum şi pentru implicarea sa în slujire în biserica din care face parte, prin calificative
peste medie (criteriile 1-3, 9). Totodată este evaluat cu calificative medii la criteriile 4-8 şi cu
calificative sub medie la criteriile 10-11. În urma sintezei efectuate pe baza evaluării manageriale şi
a evaluărilor incluse la dosar, activitatea domnului dr. Coman pe perioada 2010-2012 i se acordă
calificativul mediu.

2.e. Pastor Lect. univ. dr. Ciprian Flavius Terinte este evaluat pentru activitatea sa
didactică şi cea ştiinţifică, precum şi pentru alte activităţi specifice postului ocupat, prin calificative
peste medie la toate cele 11 criterii de evaluare. Se apreciază în particular faptul că pe lângă
implicarea administrativă dr. Terinte este implicat în activităţi extracuriculare specifice (pastoraţie).
Totodată, dr. Terinte a publicat şi prezentat în cadrul unor evenimente ştiinţifice în această perioadă
peste 10 lucrări. În urma sintezei efectuate pe baza evaluării manageriale şi a evaluărilor colegiale
incluse la dosar, activitatea domnului dr. Terinte pe perioada 2010-2012 i se acordă calificativul
foarte bine.

2.f. Pastor Lect. univ. dr. Ioan Brie este evaluat pentru activitatea sa didactică şi cea
ştiinţifică, precum şi pentru alte activităţi incluse în procesul de evaluare, prin calificative peste
medie la toate cele 11 criterii. Se apreciază în mod deosebit faptul că domnul dr. Brie este implicat
în activităţi publice de popularizare a teologiei în bisericile penticostale din România precum şi
pentru activitatea intensă pastorală şi de conducere depusă în cadrul cultului Penticostal. În urma
sintezei efectuate pe baza evaluării manageriale şi a evaluărilor incluse la dosar, activitatea
domnului dr. Brie pe perioada 2010-2012 i se acordă calificativulfoarte bine.

2.g. Lect. univ. dr. Emanuel Conţac este evaluat pentru activitatea sa didactică şi cea
ştiinţifică, precum şi pentru alte activităţi incluse în procesul de evaluare, prin calificative peste
medie la toate cele 11 criterii. Se apreciază faptul că domnul dr. Conţac participă la popularizarea
scrierilor teologice de valoare, în special prin activitatea intensă de traducere. De asemenea, se
apreciează activitatea de cercetare intensă depusă de domnului dr. Conţac, ale cărei rezultate sunt
fructificate în mode regulat prin publicarea de studii ştiinţifice în reviste de specialitate. În urma
sintezei efectuate pe baza evaluării manageriale şi a evaluărilor incluse la dosar, activitatea
domnului dr. Conţac pe perioada 2010-2012 i se acordă calificativuljoarte bine.

2.h. Pastor Lect. univ. drd. Emil Meştereagă este evaluat cu calificative peste medie pentru
întreaga lui activitate didactică, tutorială şi de reprezentare instituţională. Se apreciază în mod
deosebit implicarea intensă în lucrarea de slujire în cadrul bisericii locale şi a comunităţii regionale.
Activitatea ştiinţifică este concentrată în principal pe munca de cercetare depusă în vederea
dezvoltării tezei de doctorat. Dosarul nu include autoevaluarea cadrului didactic. În urma sintezei
efectuate pe baza evaluărilor incluse la dosar, activitatea domnului drd. Meştereagă pe perioada
2010-2012 i se acordă calificativul bine.

2.i. Pastor Lect. univ. dr. Eugen Jugaru este evaluat pentru activitatea sa didactică şi cea
ştiinţifică, precum şi pentru alte activităţi specifice postului ocupat, prin calificative peste medie la
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toate cele 11 criterii de evaluare şi de către fiecare evaluator. Domnul dr. Jugaru a obţinut titlul de
•.. doctor în perioada evaluată. Se apreciază faptul că, pe lângă activitatea intensă de pastoraţie,

domnul dr. Jugaru este implicat în munca de cercetare şi a publicat materiale didactice şi teologice
specifice domeniului de specializare. În urma sintezei efectuate pe baza evaluării manageriale şi a
evaluărilor incluse la dosar, activitatea domnului dr. Jugaru pe perioada 2010-2012 i se acordă
calificativuljoarte bine.

2.j. Lect. univ. drd. Cipiran Bălăban este evaluat pentru activitatea sa didactică şi cea
ştiinţifică prin calificative peste medie (criteriile 1-9) şi cu calificative medii la ultimele două criterii
- activitatea de tutorat şi activitatea pentru susţinerea financiară şi dezvoltarea ITPB. Se apreciază
faptul că, pe lângă activitatea de cercetare intensă depusă în vederea completării tezei de doctorat,
domnul drd. Bălăban a prezentat şi publicat în această perioadă lucrări ştiinţifice în domeniul de
specializare. În urma sintezei efectuate pe baza evaluării manageriale şi a evaluărilor incluse la
dosar, activitatea domnului drd. Bălăban pe perioada 2010-2012 i se acordă calificativuljoarte bine.

2.k. Lect. univ. drd. Vladimir V. Neamţu este evaluat pentru activitatea sa didactică şi cea
ştiinţifică, precum şi pentru alte activităţi specifice postului ocupat, prin calificative peste medie la
toate cele 11 criterii de evaluare şi de către fiecare evaluator. Se apreciază faptul că, pe lângă
activitatea de cercetare intensă depusă în vederea completării tezei de doctorat, domnul drd. Neamţu
este implicat intens în munca de pastoraţie. În urma sintezei efectuate pe baza evaluării manageriale
şi a evaluărilor incluse la dosar, activitatea domnului drd. Neamţu pe perioada 2010-2012 i se
acordă calificativuljoarte bine.

Director Departament Teologie Penticostală Pastorală,

Lector univ. dr. G~R~
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Raport sinteză

1.PRELIMINARII
1.a. Prezentul document reprezintă raportul sinteză privind evaluarea colegială şi

managerială a cadrelor didactice ale Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti (ITPB) pentru
perioada 2010-2012.

l.b. Evaluarea fiecărui cadru didactic al ITPB prezentată în acest raport reprezintă sinteza a
cel puţin două evaluări colegiale şi a evaluării manageriale efectuate în conformitate cu
Regulamentul privind evaluarea internă şi asigurarea procesului de învăţământ la ITPB.

1.c. Evaluarea colegială efectuată în cadrul ITPB respectă procedurile generale agreate la
nivelul învăţământului superior cu privire la relevanţa, transparenţa si echitatea demersului de
evaluare. Evaluarea se face pe baza unui formular standard şi este obligatorie pentru toate cadrele
didactice. Repartizarea cadrelor didactice pentru evaluare este făcută de către decan în consultaţie
cu directorul de departament.

l.d. Evaluarea se face pe baza următoarelor Il criterii: (1) activitate didactică; (2) Elaborare
de materiale didactice; (3) activitate ştiinţifică; (4) recunoaştere naţională şi internaţională; (5)
activitate cu studenţii; (6) activitate în comunitatea universitară; (7) calitatea integrării soci-
profesionale; (8) preocupări pentru perfecţionarea continuă; (9) slujire în biserica locală; (10)
activitate de tutorat; (11) activitatea pentru susţinerea financiară şi dezvoltarea ITPB.

2. EVALUARE

Lect. univ. dr. Romulus Ganea este evaluat pentru activitatea sa didactică şi cea ştiinţifică
prin calificative peste medie la criteriile 1, 6-8 şi cu calificative medii la celelalte criterii. Domnul
dr. Ganea a obţinut titlul de doctor în perioada evaluată. Se apreciază faptul că pe lângă munca de
cercetare depusă în această perioadă, domnul dr. Ganea a depus o activitate administrativă foarte
intensă depusă în cadrul instituţiei. În urma sintezei efectuate pe baza evaluării manageriale şi a
evaluărilor incluse la dosar, activitatea domnului dr. Ganea pe perioada 2010-2012 i se acordă
calificativuljoarte bine.
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