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RAPORTUL DE ACTIVITATE
al Rectorului Institutului Teologic Penticostal din Municipiul Bucureşti
pe perioada 1 ianuarie– 31 decembrie 2017
Acest document reprezintă raportul rectorului Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti, pentru
perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017şi cuprinde următoarele capitole, conform art. 130 al.
(2) din Legea 1/2011 şi specificului confesional al şcolii noastre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Situaţia financiara a universităţii, pe surse de finanţare și tipuri de cheltuieli
Situația fiecărui program de studii
Situaţia personalului instituţiei
Campusul şi baza materială
Biblioteca instituției
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
Relaţia cu Cultul Penticostal din Romania şi diaspora penticostală română
Relația cu alte școli: parteneriate naționale și internaționale
Relația cu mediul profesional

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 buget 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:

1.
2.
3.
4.

VENITURI
Taxe de şcolarizare - ZI
Taxe de şcolarizare - IFR
Taxe de şcolarizare - MASTER
Taxe de cazare

228,585.91
61,434.24
33,573.21
46,221.00
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5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Taxa masă
Alte taxe legale (ex licenta/adm./ absente/ restante)
Subvenţii pt salarii
Sponsorizări
9.1. Sponsorizari de la persoane juridice
9.2. Sponsorizari pentru studenti
9.3. Sponsorizari Program "2% pt Org. Non profit"
9.4. Sponsorizare Proiecte
Dobânzi bancare
Venituri din diferente de curs valutar
Venituri din chirii
Venituri din vânzări (Manual catehetic)
Donaţii
14.1. Donatii de la biserici din Romania
14.2. Donatii Fundraising SUA
14.3. Donatii externe (FR, DE, IT, ES,etc.)
14.4. Donatii de la persoane fizice
14.5. Donatii de la Cult
14.6. Donatii in natură (proprietate Oradea)
14.7. Donație proprietate Oradea

42,232.50
28,455.99
593,845.00
563,500.49
41,268.50
508,132.61
488.98
13,610.40
5,561.42
605.07
918.00
24,182.10
5,240,153.76
487,918.50
547,681.51
94,467.27
141,294.48
100,000.00
15,220.00
3,853,572.00

TOTAL VENITURI

6,869,268.69

Taxele legale au reprezentat 6.42 % 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 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.
În anul 2017 Institutul a primit de la Asociația Church of God Chaplaincy and Care Center o donație
în natură constând în imobil D+P+2E+M, edificat în anul 2009, cu suprafața construită la sol de 354 mp,
suprafața desfășurată de 1786 mp și teren intravilan aferent în suprafață de 2.059 mp situate în municipiul
Oradea, Str. Grigore Moisil, nr.2, jud Bihor, evaluate la suma de 3.853.572 lei.
Veniturile atrase prin contracte de sponsorizare 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 1765 de lei pentru fiecare salariat cu funcţia de bază la Institut. În cursul anului
2017 au fost subvenţionate 29 de posturi, ponderea acestor venituri fiind de aproximativ 8.65 % 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
61.5%, incluzând salariile nete acordate salariaţilor şi diverşilor colaboratori şi contribuţiile sociale aferente,
urmate de cheltuielile cu utilităţile – 5.49%, cheltuieli cu alimentele -4.75%, cheltuieli de transport – 4.23%,
cheltuieli cu servicii executate de terţi – 1.52%, alte cheltuieli cu întreţinere şi reparaţii 1.45%, obiecte de
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inventar 2.69%.Activitatea financiară a Institutului este verificată anual de către cenzorii aleşi ai Cultului
Penticostal din România.
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CHELTUIELI :
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu utilităţile
2.1. Cheltuieli cu energia şi apa
2.1.1. Gaze naturale
2.1.2. Energie electrică
2.1.3. Apă
2.2. Cheltuieli poştale, telecomunicaţii, salubrizare
2.2.1. Telefonie fixă + mobilă
2.2.2. Internet (Nextgen & RDS)
2.2.3. Salubrizare
2.2.4. Taxe poştale
Cheltuieli cu alimentele
Cheltuieli cu servicii executate de terţi
Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii
Cheltuieli cu obiectele de inventar
Cheltuieli de transport
Cheltuieli cu combustibilul
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare
Cheltuieli cu prime de asigurare
Cheltuieli de protocol şi reclamă
Cheltuieli bancare (comisioane + dif de curs valutar)
Cheltuieli cu mat. consumabile
Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
Cheltuieli Revista Pleroma
Cheltuieli bibliotecă - achizitie cărţi
Cheltuieli pt organizare Eveniment aniversar 40/20
Organizare Tabără de rugăciune
TOTAL CHELTUIELI

1,269,242.00
141,343.40
113,443.26
49,581.95
42,055.43
21,805.88
27,900.14
3,062.92
12,309.10
6,068.96
6,459.16
120,625.16
49,882.52
48,273.63
99,919.77
68,904.14
12,117.14
15,419.44
2,445.23
22,264.08
18,377.64
39,278.28
36,538.59
2,578.58
3,474.38
54,988.70
103,015.65
13,798.11
2.122.486,44

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. Facultatea de Teologie
Penticostală este acreditată prin Legea nr.194 din 21 octombrie 2008.
Situaţia numărului total de studenţi se prezintă astfel:
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1. SITUAŢIA STUDENTILOR INSCRISI LA CURSURILE IF – program LICENȚĂ
Anul de studiu
Număr de studenţi înscrişi în anul universitar 2017-2018
I
50 studenţi
II
42 studenţi
III
46 studenţi
IV
8 studenţi
TOTAL 146 studenţi
2. SITUATIA STUDENTILOR INSCRISI LA CURSURILE IFR – program
LICENȚĂ
Anul de studiu
Număr de studenţi înscrişi în anul universitar 2017-2018
I
0 studenţi
II
0 studenţi
III
0studenţi
IV
16 studenţi
TOTAL 16 studenţi
Numar total studenți – PROGRAM LICENȚĂ: 162
3. EXAMENUL DE FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENŢĂ 2016-2017
Număr
absolvenţi
IF
IFR

16
24

Absolvenţi înscrişi la
examenul de licenţă din
promoţia curentă
10
10

Absolvenţi promovaţi
la examenul de licenţă

Promovabilitate

11
11

68,75%
45,83%

Programul de masterat „Biblie şi societate” din cadrul Facultăţii de Teologie
Penticostală a Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti a fost autorizat de către
ARACIS, în ședința Consiliului ARACIS din data de 29.05.2014. Durata programului de
masterat este de 2 ani (patru semestre) – 120 de credite.
4. SITUATIA STUDENTILOR INSCRISI LA CURSURILE IF- program MASTER
Anul de studiu
I
II

Număr de studenţi înscrişi în anul universitar 2017-2018
11 studenţi
23 studenti
TOTAL =34

C. SITUAŢIA PERSONALULUI INSTITUTULUI
În perioada de raportare structura personalului ITP nu a cunoscut modificări semnificative. 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:
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 cadre didactice -12,
 personal didactic auxiliar – 5,
 personal administrativ -14.
La 31 decembrie 2016 structura personalului didactic are următoarea componenţă: 2 profesori universitar, 3
conferenţiari şi 7 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. În anul 2017 au fost efectuate lucrările
de întreținere curentă a campusului ITPB. A fost reparat acoperișul corpului A și a corpului cantină,
a fost reparată instalația de apă, instalația termică și de energie electrică. A fost modernizată
instalația de internet a ITPB. În anul 2017 au fost continuată achiziția de paturi noi și saltele pentru
toate camerele din căminul studențesc.
În anul 2017 am promovat construirea noului campus a ITPB, pregătinudu-ne pentru începerea
lucrărilor de construire. S-a lucrat la scrierea proiectului de construcție și la asigurarea bugentului
necesar demarăriilucrărilor de construcție. În anul 2017 s-a reușit creșterea depozituluipentru
proiectul de construcție la suma de 1.350.000 euro, in creștere cu 850.000 euro, fata de anul 2016.
E. BIBLIOTECA ITPB
1. Informaţii generale
În decursul anului 2016, eforturile personalului Bibliotecii Institutului Teologic Penticostal, situată
la etajul al II-lea al ITPB (corpul A) s-au concentrat în direcția achizițiilor de carte.
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 (minimum 2.000 de
lei/lună), cea mai mare parte a lui fiind folosită pentru achiziționarea de carte străină de specialitate.
Suma bugetată pentru bibliotecă (achiziție carte / abonamente) în anul 2017 a fost de 40.000 lei,
realizată în proporție de 128,76% (=51,502.70 lei), ceea ce reprezintă o ușoară scădere în raport cu
anul precedent, în care s-a cheltuit o sumă mai mare (51.411,93 lei).
Suma prevăzută în bugetul pe anul 2018 este de 45.000 lei
3. Fondul de carte
În prezent, fondul de carte al Bibliotecii ITP numără circa 26.645 de resurse care au fost catalogate
și care se află în baza de date Liberty 5, putând fi identificate în catalogul online al bibliotecii.
Acestor resurse li se adaugă cele 2.000 de cărți puse la dispoziția studenților de către lect. univ. dr.
Emanuel Conțac.
4. Periodice
Biblioteca este abonată la baza de date ATLA Serials (administrată de EBSCO), care poate fi
accesată atât din rețeaua internă, cât și la distanță (prin intermediul unor conturi personalizate).
Prețul anual al abonamentului ATLAS este de 10.703,53 lei.
Biblioteca a primit (prin abonament sau schimb) următoarele publicații periodice:
- jurnale străine: Journal of Pentecostal Studies (Brill); Pneuma (Brill); Theology and
Science; Kairos;
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- jurnale românești: Sacra Scripta; Studii teologice; RES;
În prezent, fondul de periodice al bibliotecii conține circa 2.250 de numere de jurnale de specialitate.
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 decursul anului 2017, funcționarea bibliotecii a fost asigurată de către Denis Benzar, absolvent al
ITP. Biroul de împrumuturi/retururi este deschis în fiecare zi lucrătoare (L-V) în intervalul 8.0016.00. Sala de lectură este deschisă până la ora 23.00, sub supravegherea unui voluntar.
7. Optimizarea colecției de carte
În perioada ian. 2016‒dec. 2016, personalul bibliotecii ITP a catalogat 1.492 de noi titluri provenite
din donații sau din achiziții.
8. Donații de carte
În cursul anului 2017, personalul bibliotecii ITP a catalogat 910 titluri provenite din donații sau din
achiziții. În luna septembrie 2017 s-a făcut în premieră inventarul resurselor din biblioteca ITPB și
au fost identificate 25.868 resurse existente. La data inventarului au fost descoperite 105 pierderi,
din care două au fost recuperate prin reachiziționarea lor.
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
În perioada 18-19 mai 2017, cu ocazia împlinirii 500 de ani de la Reforma începută în
Germania de către Dr. Martin Luther, Institutul Teologic Penticostal a organizat simpozionul
științific „Reforma protestantă. Istorie, receptare și influențe.”
2. Jurnalul teologic Plērōma și Editura Plērōma
În anul 2016 din Jurnalul Pleroma a fost publicat volumul Plērōma. Studii şi cercetări teologice,
anul XVII nr. 1, iunie 2015.
Activitatea Editurii Plērōma a constat în publicarea de carte:
1. R. Lamar Vest și Steven J. Land, Biserica lui Hristos. Mărturie, înnoire și echilibru
duhovnicesc, București/Oradea, Plērōma/Scriptum, 2016.
2. Ciprian-Flavius Terinte, Epistola către Coloseni. De la text la predică, București,
Plērōma, 2016.
3. Corneliu Constantineanu, Marcel V. Măcelaru, Ciprian-Flavius Terinte (editori), On the
Idea of a Christian University, București, Editura Pleroma/Cluj-Napoca, Risoprint, 2016.
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4. Marcel V. Măcelaru, Corneliu Constantineanu, Romulus Vasile Ganea (editori), ReImagining Theological Education, București, Editura Pleroma/Cluj-Napoca, Risoprint, 2016.
5. Cristopher J.H. Wright, Misiunea lui Dumnezeu. Înțelegerea metanarațiunii Bibliei,
Ciprian-Flavius Terinte (trad.), București/Oradea, Plērōma/Casa Cărții, 2016.
4.Alte proiecte de cercetare în curs de desfășurare
Pe lângă aceste proiecte mari enumerate mai sus, ITPB este angajat și în alte proiecte de
cercetare la care participă mai multe cadre didactice din instituția noastră. Pentru listele complete ale
publicațiilor și a proiectelor în lucru a tuturor cadrelor didactice ale ITPB și care reflectă rezultatele
cercetărilor individuale și colective, sunt disponibile și pot fi accesate de pe site-ul ITPB la,
http://itpbucuresti.ro/cadre-didactice-titulare și http://www.itpbucuresti.ro/proiecte-de-cercetare-alecadrelor-didactice/
G. Relația cu alte școli: parteneriate naționale și internaționale
În anul 2017 a continuat Acord de colaborare între Institutul Teologic Penticostal din
București și Pentecostal Theological Seminary din Clevelad, TN, SUA. Având o viziune
instituțională comună, cele două școli de învățământ superior și-au luat angajamentul de a se sprijini
reciproc în oferirea de educație teologică acreditată și în formarea noilor slujitori ai Bisericii lui
Dumnezeu.
H. 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
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Per ansamblu, deşi se urmărește asigurarea unui calități foarte bune a activităților
educaționale, este încă nevoie de o îmbunătăţire în acest domeniu.
I. SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ŞI A ETICII ACTIVITĂŢILOR DE
CERCETARE
Pe parcursul anului 2017, Comisia de Etică a ITPB, condusă de lector univ. dr. Emanuel Conțac, a
primit patru sesizări cu privire la abateri ale unor studenți care au încălcat atât Codul de Etică al
ITPB, cât și Regulamentul privind activitatea profesională a studenților.
În urma analizării celor patru sesizări, Comisia de Etică a trimis recomandări către Senatul ITPB.
Pentru cinci persoane au fost emise avertismente scrise, iar în cazul a două persoane Senatul a decis
exmatricularea, pusă în act de către rectorul ITPB.
La sfarsitul anului 2016, componența Comisie de Etică a înregistrat o schimbare, prin demisia dnei
Mihaela Gânsari, în locul căreia a fost cooptată doamna Andreea Ștefănică, reprezentantă a
departamentului administrativ al ITPB.
J. SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE
În anul 2017 nu a fost scos la concurs niciun post vacant.
K. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ITPB:
Pe toţi anii din istoria ITPB, dintr-un total de 679 de absolvenţi ITPB, 465 sunt implicaţi in
diferite slujbe în biserici şi în alte proiecte, adică un procentaj de 68,48 % - 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.
În anul 2017a continuat implementarea proiectului „Anul de stagiatură”, care, potrivit unui protocol
încheiat cu Cultul Creștin Penticostal din România, prevede ca absolvenții ITPB să fie integrați în
câmpul muncii, cu un contract de un an, cu posibilitatea de prelungire a contractului.
L. Relația cu mediul profesional
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Legătură mai strânsă cu bisericile penticostale și conducerea cultului. Și în 2017 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
penticostale române din țară și din diaspora.
În anul 2017 a continuat proiectul Ora cu Pastorul, care urmărește integrarea în mediul profesional a
absolvenților școlii noastre. De două ori pe lună au fost organizate întâlniri la care au fost invitați
diferiți reprezentanți ai mediului profesional.

RECTOR,

23 aprilie 2018

Pastor Lector. univ. dr. Ioan Brie

9

