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

RECOMANDAREA PĂSTORULUI
Numele şi prenumele păstorului. ______________________________ Biserica_____________________
Tel. _______________________ E-mail ___________________________________________________
Vă rugăm ca în RECOMNADAREA dumneavoastră pentru tinerii din biserica pe care o păstoriţi, care doresc să se
înscrie la concursul de admitere organizat de Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, să aveţi în vedere datele pe care
le cerem mai jos.
După completarea formularului, vă rugăm să cereţi avizul Comunităţii Regionale Penticostale de care aparţineţi şi
apoi să-l expediaţi pe adresa din antet la ITP, până la data examenului de admitere.
Menţionăm faptul că întârzierea RECOMANDĂRII după data limită de înscriere la examen, îl descalifică pe candidat

Numele şi prenumele candidatului_________________________________________________________
De cât timp şi în ce calitate îl cunoaşteţi?

_________________________________________________

1.

Face dovada naşterii din nou?__________ Este un membru activ al bisericii pe care o păstoriţi?____
2. Frecventează, cu regularitate, biserica?____ Dacă „nu” vă rog să explicaţi_____________________
3. În care dintre activităţile următoare a fost, deja, implicat candidatul?
__predică __studiu biblic
__îndemnuri la rugăciune __lucrarea cu tinerii __evanghelizare __ altele:_______________
4. Care dintre calificativele următoare explică cel mai bine chemarea pentru slujire a candidatului?
__dovedeşte chemarea Domnului __dovedeşte disponibilitate __dovedeşte că nu are chemare
5. Notaţi pe scara de la 1 la 10 manifestarea dorinţei candidatului de a ajunge cu trup şi suflet în
lucrarea lui Dumnezeu
__1 __2 __3 __4 __5 __ 6 __7 __ 8 __9 __10
6. Notaţi pe scara de la 1 la 10 gradul de dăruire manifestat de candidat în activităţile pe care le
desfăşoară în biserică sau în cele organizate de biserică.
__1 __2 __3 __4 __5 __ 6 __7 __ 8 __9 __10
7. Notaţi pe scara de la 1 la 10 capacitatea intelectuală a candidatului de a studia la Institut.
__1 __2 __3 __4 __5 __ 6 __7 __ 8 __9 __10

1. Care dintre calificativele următoare exprimă cel mai bine atitudinea faţă de autoritate a candidatului?
__răzvrătit __arogant
__cooperant
__respectuos __supus __linguşitor
2. Marcaţi trăsăturile de caracter care i se potrivesc cel mai bine candidatului:
__ smerit __ optimist __ răbdător __ altruist __ sincer __ modest __ cumpătat __ integru
3. Marcaţi slăbiciunile evidente dovedite de candidat:
__ orgolios __ irascibil __ egoist __ pripit __ oportunist __ uşuratic __ mânios
4. Cu descrieți echilibrul psiho-emoțional al candidatului?
__ stabil emoțional __ echilibrat __ emotiv și retras __ optimist și încrezător __ depresiv
5. Cum descrieți capacitatea de relaționare cu ceilalți a candidatului?
__ prietenos __ sociabil __ înțelegător față de ceilalți __ singur și izolat __ îi privește de sus

1. Starea civilă a candidatului
__ necăsătorit
__ căsătorit
__ nr. copii __ divorțat
__ recăsătorit
2. Părinții candidatului și situația familială (confesiune, împreună sau despărțiți etc.)
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Alte mențiuni
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Având în vedere cele consemnate în recomandare,
Recomand

Nu recomand

înscrierea candidatului la examenul de admitere al ITP.

Data ___________________

Semnătura ______________________

Viza Comunității Regionale Penticostale
Comunitatea Regională Penticostală _________________________________________

Numele și funcția celui care avizează __________________________________________

Data _________________

Semnătura și ștampila

__________________________

