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INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 

Instituţie acreditată  prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008. 

Bucureşti, B-dul Uverturii, nr. 210-220, Sect. 6, 060946, 

Tel. 021. 4341623; Fax. 021. 4347515; secretariat@itpbucuresti.ro;  www.itpbucuresti.ro 

 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE 
al Rectorului Institutului Teologic Penticostal din Municipiul Bucureşti 

pe perioada aprilie 2015 – aprilie 2016 

 

Acest document reprezintă raportul rectorului Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti, 

pentru perioada aprilie 2015 – aprilie 2016 şi cuprinde următoarele capitole, conform art. 130 al. (2) 

din Legea 1/2011 şi specificului confesional al şcolii noastre: 

 

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) Relaţia cu Cultul Penticostal din Romania şi diaspora penticostală română 

 

A. SITUAŢIA FINANCIARĂ A INSTITUŢIEI PE SURSE DE FINANŢARE ŞI 

TIPURI DE CHELTUIELI 
 

   Activitatea financiară a Institutului este organizată în conformitate cu prevederile Legii 

Contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare şi cu Ordinul 1769/2009, 

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: 
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Nr. 

crt. TOTAL VENITURI (2015) 2,859,129.09 

1 Taxe de şcolarizare - ZI 133,456.65 

2 Taxe de şcolarizare - IFR 131,614.27 

3 Taxe de şcolarizare - MASTER  6,064.12 

4 Taxe de cazare 58,915.00 

5 Taxa masă 42,559.00 

6 Alte taxe legale (ex licența/adm./ absente/ restante) 25,691.83 

7 Subvenţii pt. salarii 290,443.00 

8 Sponsorizări 250,147.17 

       8.1. Sponsorizări de la persoane juridice 21,000.00 

       8.2. Sponsorizări pentru studenți 159,374.67 

       8.3. Sponsorizări Program "2% pt.Org. Non profit" 1,955.39 

       8.4. Sponsorizare Proiecte  67,817.11 

9 Dobânzi bancare 13,172.44 

10 Venituri din diferențe de curs valutar 15,253.21 

11 Venituri din chirii 12,803.00 

12 Subvenție pt.lucrări de renovare 100,000.00 

13 Venituri din vânzări (Manual catehetic) 19,494.35 

14 Donaţii 1,759,515.05 

      14.1. Donații de la biserici din Romania 437,734.49 

      14.2. DonațiiFundraising SUA 914,029.35 

      14.3. Donații externe (FR, DE, IT, ES,etc.) 109,542.39 

      14.4. Donații de la persoane fizice 198,208.82 

      14.5. Donații de la Cult  100,000.00 

 

Taxele legale au reprezentat 19,51 % 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 

61,54% 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. 

Veniturile atrase prin contracte de sponsorizare (aprox.8,75 % 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 1286 de lei pentru 

fiecare salariat cu funcţia de bază la Institut. În cursul anului 2015 au fost subvenţionate 29 de 

posturi, ponderea acestor venituri fiind de aproximativ 10,16 % 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 65,43%, incluzând salariile nete 

acordate salariaţilor şi diverşilor colaboratori şi contribuţiile sociale aferente, urmate de cheltuielile 

cu utilităţile – 7,83%, cheltuieli cu alimentele -5,2%, cheltuieli cu anveloparea termică a corpului 1 - 

4,04%, cheltuieli de transport – 3,67%, cheltuieli cu servicii executate de terţi – 2,44%, alte cheltuieli 

cu întreţinere şi reparaţii 2,33%, materiale consumabile 1,86%. 
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Nr. 

crt. TOTAL CHELTUIELI (2015) 1,889,800.52 

1  Cheltuieli de personal 1,236,399.00 

2  Cheltuieli cu utilităţile 147,862.16 

      2.1. Cheltuieli cu energia şi apa 117,819.38 

         2.1.1. Gaze naturale 52,725.09 

         2.1.2. Energie electrică 39,550.70 

         2.1.3. Apă 25,543.59 

      2.2. Cheltuieli poştale, telecomunicaţii, salubrizare 30,042.78 

         2.2.1. Telefonie fixă + mobilă  5,067.89 

         2.2.2. Internet (Nextgen& RDS)  12,488.38 

         2.2.3. Salubrizare 6,224.08 

         2.2.4. Taxe poştale 6,262.43 

3  Cheltuieli cu alimentele 98,184.80 

4  Cheltuieli cu servicii executate de terţi 46,097.39 

5  Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii 43,991.49 

6  Cheltuieli cu obiectele de inventar 55,845.10 

7  Cheltuieli de transport 54,396.34 

8  Cheltuieli cu combustibilul 14,805.14 

9  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare 5,631.13 

10  Cheltuieli cu prime de asigurare 1,551.00 

11  Cheltuieli de protocol şi reclamă 4,148.47 

12  Cheltuieli bancare (comisioane + diferenţă de curs valutar) 10,327.90 

13  Cheltuieli cu mat. consumabile 35,082.45 

14  Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 34,197.65 

15  Cheltuieli cu alte impozite si taxe 536.75 

16  Cheltuieli departament IFR 0.00 

17  Cheltuieli Revista Pleroma 3,250.00 

18  Cheltuieli bibliotecă (achiziție cărţi+abonamente) 17,377.82 

19 Lucrăritermoizolație corp 1 76,315.93 

20 CotizațieAsociația Universităților Particulare din Rom. 3,800.00 
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Activitatea financiară a Institutului este verificată anual de către cenzorii aleşi ai Cultului 

Penticostal din România, iar începând cu anul 2014 situaţiile financiare anuale sunt certificate şi de 

către o firmă specializată de audit. 

 

 

I TOTAL VENITURI 1,814,117.73 2,859,129.09 157.60%

1 Taxe de şcolarizare - ZI 119,978.33 133,456.65 111.23%

2 Taxe de şcolarizare - IFR 203,648.31 131,614.27 64.63%

3 Taxe de şcolarizare - MASTER 0.00 6,064.12 -

4 Taxe de cazare 94,409.00 58,915.00 62.40%

5 Taxa masă 51,071.75 42,559.00 83.33%

6 Alte taxe legale (ex licenta/adm./ absente/ restante) 19,574.70 25,691.83 131.25%

7 Subvenţii pt salarii 243,846.00 290,443.00 119.11%

8 Sponsorizări 174,490.84 250,147.17 143.36%

     8.1. Sponsorizari de la persoane juridice 11,860.00 21,000.00 177.07%

     8.2. Sponsorizari pentru studenti 155,850.13 159,374.67 102.26%

     8.3. Sponsorizari Program "2% pt Org. Non profit" 629.95 1,955.39 310.40%

     8.4. Sponsorizare Proiecte 6,150.76 67,817.11 1102.58%

9 Dobânzi bancare 3,592.29 13,172.44 366.69%

10 Venituri din diferente de curs valutar 15,249.39 15,253.21 100.03%

11 Venituri din chirii 33,831.00 12,803.00 37.84%

12 Subventie pt lucrari de renovare 90,000.00 100,000.00 111.11%

13 Venituri din vânzări (Manual catehetic) 0.00 19,494.35 -

14 Donaţii 764,426.12 1,759,515.05 230.17%

    14.1. Donatii de la biserici din Romania 128,320.68 437,734.49 341.13%

    14.2. Donatii Fundraising SUA 325,715.87 914,029.35 280.62%

    14.3. Donatii externe (FR, DE, IT, ES,etc.) 52,130.13 109,542.39 210.13%

    14.4. Donatii de la persoane fizice 158,259.44 198,208.82 125.24%
    14.5. Donatii de la Cult 100,000.00 100,000.00 100.00%

15  Cheltuieli de personal 1,225,983.00 1,236,399.00 100.85%

16  Cheltuieli cu utilităţile 154,635.55 147,862.16 95.62%
    16.1. Cheltuieli cu energia şi apa 123,960.85 117,819.38 95.05%
       16.1.1. Gaze naturale 58,269.25 52,725.09 90.49%
       16.1.2. Energie electrică 38,337.50 39,550.70 103.16%
       16.1.3. Apă 27,354.10 25,543.59 93.38%
    16.2. Cheltuieli poştale, telecomunicaţii, salubrizare 30,674.70 30,042.78 97.94%
       16.2.1. Telefonie fixă + mobilă 10,124.19 5,067.89 50.06%
       16.2.2. Internet (Nextgen & RDS) 13,289.72 12,488.38 93.97%
       16.2.3. Salubrizare 7,003.77 6,224.08 88.87%
       16.2.4. Taxe poştale 257.02 6,262.43 2436.55%

17  Cheltuieli cu alimentele 99,578.48 98,184.80 98.60%

18  Cheltuieli cu servicii executate de terţi 15,926.77 46,097.39 289.43%

19  Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii 26,029.55 43,991.49 169.01%

20  Cheltuieli cu obiectele de inventar 17,266.99 55,845.10 323.42%

21  Cheltuieli de transport 70,953.02 54,396.34 76.67%

22  Cheltuieli cu combustibilul 16,946.53 14,805.14 87.36%

23  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare 3,077.38 5,631.13 182.98%

24  Cheltuieli cu prime de asigurare 1,937.43 1,551.00 80.05%

25  Cheltuieli de protocol şi reclamă 1,164.56 4,148.47 356.23%

26  Cheltuieli bancare (comisioane + dif de curs valutar) 7,424.42 10,327.90 139.11%

27  Cheltuieli cu mat. consumabile 16,014.16 35,082.45 219.07%

28  Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 51,232.08 34,197.65 66.75%

29  Cheltuieli cu alte impozite si taxe 933.18 536.75 57.52%

30  Cheltuieli departament IFR 0.00 0.00 -

31  Cheltuieli Revista Pleroma 4,355.00 3,250.00 74.63%

32  Cheltuieli bibliotecă (achizitie cărţi+abonamente) 20,561.83 21,927.46 106.64%

33  Lucrari termoizolatie corp 1 52,878.05 76,315.93 144.32%

34  Cotizatie Asociatia Universitatilor Particulare din Rom. 500.00 3,800.00 760.00%

35 Taxă ARACIS - autorizare MASTER 3,743.00

36 TOTAL VENITURI 1,814,117.73 2,859,129.09 157.60%

37 TOTAL CHELTUIELI 1,791,140.98 1,894,350.16 105.76%

EXCEDENT 22,976.75 964,778.93 4198.94%
Rector, Director economic,

Lect. univ. dr. Ioan Brie Ec. Colea Mihaela

REALIZAT                 

in anul 2014

1,791,140.98II TOTAL CHELTUIELI 1,894,350.16

Elemente

105.76%

REALIZAT                          

in anul 2015
VARIAȚIE
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B. SITUAŢIA FIECĂRUI  PROGRAM  DE  STUDII  

 

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. Incepând cu anul 

universitar 2015-2016 programul de învățământ cu frecvență redusă a fost lichidat, urmând să 

finalizăm acest program cu promoțiile începute, fără să mai organizam examen de admitere. 

Începând cu anul unitersitar 2015-2016 la ITP a fost deschis programul de master Biblie și 

Societate.  Facultatea de Teologie Penticostală este acreditată prin Legea nr.194 din 21 octombrie 

2008. 

 

Situaţia numărului total de studenţi se prezintă astfel:  

 

1. SITUAŢIA STUDENŢILOR INSCRIŞI LA CURSURILE DE ZI 

 

 

2. SITUATIA STUDENTILOR INSCRISI LA CURSURILE IFR  

 

        

 

3.  SITUATIA STUDENTILOR INSCRISI LA MASTER 

 

 

Număr total studenți: 171 

 

4. EXAMENUL DE FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENŢĂ 2015-2016 

 
Număr 

absolvenţi  
înscrişi 

Absolvenţi înscrişi la 

examenul de licenţă din 

promoţia curentă 

Absolvenţi promovaţi la 

examenul de licenţă 
Promovabilitate 

ZI 27 21 27 100% 

 

 

 

 

Anul de studiu Număr de studenţi înscrişi în anul universitar 2015-2016 
I 50 studenţi 
II 9 studenţi 
III 13 studenţi 
IV 20 studenţi 
                      TOTAL   92 studenţi 

Anul de studiu Număr de  studenţi înscrişi în anul universitar 2015-2016 
I        - 
II 22 studenţi 
III 20 studenţi 
IV 23 studenţi 
                      TOTAL   65 studenţi 

Anul de studiu Număr de  studenţi înscrişi în anul universitar 2015-2016 
I 14 Studenţi 
II              - 
                      TOTAL   14 studenţi 
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5. Situaţia studenţilor exmatriculaţi pentru neprezentare la examene sau care nu au numărul 

de credite pentru a putea fi promovaţi și a studenților transferați, reînmatrucilați sau prelungirea 

perioadei de școlarizare:  

Anul I – 2 studenți s-au retras definitiv și 2 studenți exmatriculați pentru nepromovare; 

Anul II – 4 studenți prelungire perioadă de școlarizare,  1 studenț întrerupere de studii, 2 

studenți exmatriculați (1 pt plagiat  si 1 pt nepromovare);  

Anul III – nicio modificare 

Anul IV – prelungire școlarizare 1 student 

Studenti din urma exmatriculati (care nu au venit la scoala si care sunt exmatriculati abia la 

inceputul anului univ. 2014-2015): 2 studenti de la forma de invatamant IFR 

 

C. SITUAŢIA PERSONALULUI  INSTITUTULUI 

 

În perioada de raportare structura personalului ITP a fost modificată prin desființarea postului de 

documentarist. Celelalte postrui au rămas nemodificate în structura de personal. În prezent Institutul 

Teologic Penticostal are un număr de 31 de salariaţi, din care 30 de salariați au funcția de bază la ITP. 

Structura personalului angajat la ITP este următoarea: cadre didactice - 14, personal didactic auxiliar – 5, 

personal administrativ - 12. Personalul didactic are următoarea componenţă: 1 profesor universitar, 4 

conferenţiari şi 9 lectori . 

 

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 luna ianuarie a fost finalizat 

procesul de reabilitare termică Corpul A  al clădirilor ITPB. In vara anului 2015 au fost făcute 

reparații diverse în clădirele campusului ITPB, spațiile de cazare fiind zugravite. Au fost făcute 

modernizari ale cantinei, prin utilarea ei cu aparatura modernă. Tot in anul 2015 au fost cumpărate 

calculatoare pentru toate birourile compartimentului administrativ. Au ost facute amenajari ale curtii 

campusului. Trebuie notat și faptul că în anul 2015 au fost demarate lucrarile de proiectare a noilor 

clădiri și spații care vor fi construite pentru extinderea școlii. 

 

E. BIBLIOTECA ITPB  

 

1. Informaţii generale 

 

În decursul anului 2015, Biblioteca Institutului Teologic Penticostal, situată la etajul al II-lea al 

ITPB, în corpul A de clădire și-a extins suprafața de depozitare a cărților prin adăugarea de noi 

rafturi. În prezent, numărul maxim de volume pe care îl poate găzdui biblioteca este de circa 30.000 

de volume. 

Sala principală a bibliotecii și cele două spații de depozitare a cărților cu acces liber la raft 

funcționează și ca săli de studiu cu un total de 17 locuri. 

 

 2. Buget achiziții carte 

  

Lunar, biblioteca beneficiază de un fond destinat achiziţionării de carte (1.000 de lei/lună), cea mai 

mare parte a lui fiind direcționată către achiziționarea de carte străină de specialitate. 

Suma bugetată pentru bibliotecă (achiziție carte / abonamente) în anul 2015 a fost de 25.000 lei, 

realizată în proporție de 87,71% (=21.927,46 lei), în creștere ușoară față de anul precedent, în care s-

au cheltuit 20.561,83 lei. Suma prevăzută în bugetul pe anul 2016 este de 35.000 lei. 
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 3. Fondul de carte 

 

În prezent, fondul de carte al Bibliotecii ITP numără 25.000 de resurse tipărite. Dintre ele, 24.570 au 

fost catalogate și se află în baza de date Liberty 5, putând fi identificate în catalogul online al 

bibliotecii. 

 

 4. Periodice 
 

În anul 2015, Biblioteca ITPB și-a păstrat statutul de membru al consorțiului ANELIS Plus, care 

facilitează abonamente la baze de date importante.  

Biblioteca a primit (prin abonament sau schimb) următoarele 11 publicații periodice: 

 - jurnale străine: Journal of Pentecostal Studies (Brill); Pneuma (Brill); Theology and 

Science; Kairos; 

 - jurnale românești: Sacra Scripta; Studii teologice; RES; Altarul reîntregirii; Perichoresis; 

Jurnal Teologic; Dialog Teologic; 

În prezent, fondul de periodice al bibliotecii conține circa 2.200 de numere de jurnale de specialitate. 

La cerere, studenții pot beneficia de resurse electronice din două baze de date importante la care este 

abonat ITPB: Questia (www.questia.com) și ATLA Serials (inclus în baza de date EBSCO). 

 

 5. Resurse electronice 

 

Biblioteca dispune de o licență pentru programul Logos 5 (Gold) (www.logos.com), bază de date cu 

resurse electronice necesare în studiul biblico-teologic de specialitate. Versiunea „Gold” a 

programului conține 1,076 de cărți electronice, al căror cost, în ediție tipărită, se ridică la 

$21,000.00. Programul este accesibil studenților cu ajutorul unui computer special destinat acestui 

scop. 

 

 6. Personalul bibliotecii 

 

 În prima parte a anului 2015, funcționarea bibliotecii a fost asigurată de doi bibliotecari cu 

pregătire în domeniu: 

În luna iunie, pe fondul restructurărilor de personal, un bibliotecar a primit aviz privind încetarea 

contractului de muncă. Procesul s-a finalizat prin faptul că, de la începutul lunii octombrie, 

funcționarea bibliotecii a fost asigurată exclusiv de către un angajat. 

Prin politica de personal, ITP urmărește funcționarea la parametri normali a bibliotecii. Conducerea 

bibliotecii se asigură că biroul de împrumuturi/retururi este deschis în fiecare zi lucrătoare (L-V) în 

intervalul 8.00-16.00. Sala de lectură a fost deschisă până la ora 23.00, sub supravegherea unui 

student delegat. 

 

 7. Optimizarea colecției de carte 

 

În perioada ian. 2015‒dec. 2015, personalul bibliotecii ITP a realizat un pas important în procesarea 

unui volum important de cărți provenite din donații sau din achiziții. 

În perioada ian.‒iun. 2015, s-a realizat activitatea de catalogare, a prezentat direcțiunii raportul 

zilnic cu numărul de cărți catalogate. În perioada sus-menționată au fost catalogate 3.887 de cărți, 

adică, în medie, 555,28 cărți/lună. 

 

 8. Donații de carte 

 

http://www.questia.com/
http://www.logos.com/
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În decursul anului 2015, Biblioteca ITP nu a primit donații de carte, însă au fost făcute pregătite 

actele pentru o donație importantă din partea organizației TBN, care urmează să aibă loc în 2016. Pe 

lângă titlurile donate, TBN va oferi Bibliotecii ITP posibilitatea de a cumpăra 323 de titluri 

specializate, la un preț promoțional ($15/carte). 

 

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 ITPB şi din instituţii de învăţământ superior similare din ţară şi 

străinătate.  

 

 1. Simpozioane, conferințe și lansări de carte 

  

Cu prilejul celei de a 90-a aniversări a Bibliei Cornilescu (ediția 1924), Institutul Teologic 

Penticostal din București a organizat simpozionul: În jurul Sfintelor Scripturi: 90 de ani de la 

publicarea Bibliei Cornilescu de către Societatea Biblică Britanică. La acest simpozion au susținut 

cuvântări următorii participanți: Prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu, Universitatea din București, 

Pr. Eduard Pătrașcu, Universitatea A.I. Cuza din Iași, Pr. dr. Ioan-Florin Florescu, Edinburgh,  

Lector. dr. Alexandru Mihăilă, Universitatea din București și Conf. univ. dr. Silviu Tatu, Institutul 

Teologic Penticostal din București. 

 

În 24 martie au avul loc trei lansări de carte de memorii despre răspândirea Bibiei in comunism: 

Elena Răscol, Zborul spre libertate; Ton Van Mourik, Și nimeni n-a știut; Ioan Munten, Libertate ori 

moarte.  

 

În data de 11-12 mai 2015 a avut loc SIMPOZIONUL ANUAL, Misiunea mondială a Bisericii. 

Invitații la aceasată conferință au fost Sam Solomon, Florin Cimpean. 

 

În data de 5-6 iunie 2015 au avut loc Prelegeriele Anuale ITP, invitați la eveniment fiind pastorii 

Cornel Avram și Cristian Ionescu 

 

In data de 7 OCT. 2015  a avut loc lansare de carte DOMNUL ÎMPĂRĂȚEȘTE – TRADUCERE ȘI 

COMENTARIU LA APOCALIPSA LUI IOAN, de S. TATU. 

 

În data de 18 nov 2015 a avut loc lansarea volumului Viața împreună, Psalmii - Cartea de rugăciuni 

a Bibliei de Dietrich Bonhoeffer. La eveniment au participat Prof. univ. dr. Hans Klein și Lector 

univ. dr. Emanuel Conțac. 

 

In data de 24 nov 2015 a avut loc evenimentul intitualt  ”Reforma protestantă în Transilvania: cauze, 

evoluție și efecte”. Un dialog între istoricul Ana Dumitran și Emanuel Conțac, pe marginea cărții: 

Religie ortodoxă – Religie reformată. Ipostaze ale identității confesionale a românilor din 

Transilvania în secolele XVI-XVII. 

 

2. Publicarea Manualului catehetic al CCPR 

 

În inauarie 2015 a fost publicată o nouă ediție a Manualului catehetic al bisericilor 

penticostale din România, scris la recomandarea Consiliului Bisericesc al C.C.P.R. de către Pastor 
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Dr. Ioan Brie, Rectorul Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti, şi Pastor Dr. Ciprian-Flavius 

Terinte, Decanul Facultăţii de Teologie Penticostală din cadrul ITPB. 

 

 3. Jurnalul teologic Plērōma și Editura Plērōma 

  

În intervalul de timp aprilie 2015-aprilie 2016, au apărut trei numere din Jurnalul Pleroma, după 

cum urmează: 

februarie, 2015: Plērōma, XV, nr. 2, decembrie 2013 (număr miscelaneu) 

octombrie, 2015: Plērōma, XVI, nr. 1, iunie, 2014 și Plērōma, XVI, nr. 2, decembrie, 2014. 

Activitatea Editurii Plērōma a constat în publicarea de carte: luna ianuarie 2015: publicarea cărții 

Manualul catehetic al Cultului Creștin Penticostal, de Ioan Brie și Ciprian-Flavius Terinte (o primă 

ediție a apărut în luna noiembrie, 2014).  

 

G. SITUAŢIA ASIGURARII CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL ITPB 

 

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 rapoarte sunt prezentate Senatului ITPB și mai apoi publicate pe site-ul instituției. 

Evaluarea cadrelor didactice se face la patru nivele distincte: o evaluare făcută de către 

studenți, pe baza unor chestionare, ale căror rezultate sunt centralizate și apoi făcute de cunoscut 

Directorului de departament, Decanului, și cadrului didactic în cauză; o autoevaluare, făcută prin 

completarea unui formular standard, pe baza regulamentului afișat pe site-ul instituției; două 

evaluări colegiale; și o evaluare managerial făcută de către Directorul de departament pe baza unui 

formular de evaluare. Din centralizatorul rezultatelor privind evaluarea performanțelor cadrelor 

didactice se observă o calitate foarte bună și bună a activității cadrelor didactice. De asemenea, 

activitatea de cercetare și publicistică a cadrelor didactice din ITPB 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 

 

H. 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  

http://itpbucuresti.ro/rapoarte-anuale
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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 2015 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. Pe parcursul anului 2015 nu a fost facuta nicio sesizare de 

abatere de normele de Codului etic al ITPB. 

  

 

I. SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE  

 

Pentru anul universitar 2015-2016 au fost scoase la concurs cursurile și seminariile din posturile nr. 

9 și nr. 15 din statul de funcții valabil pentru anul universitar in curs. Cele două posturi nu au fost 

ocupate prin titularizarea unui nou cadru didactic, urmând ca predarea cursurilor și a seminariilor 

prevăzute in aceste posturi să fie predate la plata cu ora. 

 

J. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ITPB: 

 

Pe toţi anii din istoria ITPB, dintr-un total de 664 de absolvenţi ITPB, 449 sunt implicaţi in 

diferite slujbe în biserici şi în alte proiecte, adică un procentaj de 67,62 % - 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 ultimele generații vezi documentul/raportul 

colegului Eugen Jugaru: „Absolvenți ITP implicați în slujire: 2008-2012” disponibil pe site-ul ITPB. 

 

 În luna ianuarie a anului 2015 a fost înființată Asociația Absolvenților ITPB-ALUMNI. 

Scopul general al Asociaţiei Absolvenţilor  Institutului Teologic Penticostal vizează: 

(1) Crearea condiţiilor necesare pentru unirea într-o structură organizată a tuturor absolvenţilor  

Institutului Teologic Penticostal din Municipiul Bucureşti (de aici înainte ITPB);  (2) Întărirea 

colaborării dintre absolvenţii diferitelor promoţii si studentii ITPB sub diferite aspecte pe care le 

presupune slujirea şi formarea pastorală penticostală; (3) Unirea absolvenţilor diferitelor promoţii în 

jurul ITPB, aşa încât activitatea ITPB să fie sprijinită eficient din punct de vedere spiritual şi 

material;(4) Atragerea de fonduri pentru sprijinirea activităţii ITPB. 

Asociația Absolvenților ITPB este condusă de frații păstori Bârsan Ciprian Ioan (președinte), 

Berce Iosif (vicepreședinte), Hada Daniel (secretar), Hangea Silviu și Cîmpean Victor (cenzori). 

Asociația este o organizație neguvernamentală, nonprofit și confesională, care își propune să creeze 

condițiile necesare pentru unirea într-o structură organizată a tuturor absolvenților Institutului 

Teologic Penticostal din București.  

 

K. RELAȚIA CU CULTUL PENTICOSTAL DIN ROMÂNIA ȘI CU DIASPORA.  

 

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 întâlniri dintre conducerea ITPB și 

conducerile comunităților. 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 ITPB. 
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Relația cu diaspora românească penticostală a reprezentat o preocupare intensă a rectorului 

ITPB, în această perioadă fiind realizate mai multe călătorii și contacte, care s-au materializat atât în 

atragere de studenți pentru ITPB cât și în atragere de finanțare. 

 

 
 

 

RECTOR,          20 aprilie 2016 

 

Pastor Lector. univ. dr. Ioan Brie 

 

 


