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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 

 

                              CONTRACT ANUAL DE STUDII 

PENTRU PROGRAMUL DE LICENŢĂ  

STUDENŢI ADMIŞI LA FORMA DE INVAŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ 

Nr. ......./.................. 

Încheiat între: 

  

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE TEOLOGIE 

PENTICOSTALĂ, cu sediul în B-dul. Uverturii, nr. 210-220, sector 6, reprezentat de Lector univ. dr. Ganea 

Vasile-Romulus în calitate de decan al Facultăţii de Teologie Penticostală, şi 

Dl. .......................................................................................................................... având actul de identitate 

seria ........., nr. ................................, cod numeric personal .................................................................., domiciliat în 

localitatea ......................................................, str. .............................................................., nr. ........, bl. ......., sc. ......, 

etj. ....., ap. ........, judeţul/sectorul .........................................., tel. .........................................., în calitate de student la 

Facultatea de Teologie Penticostală, specializarea Teologie Penticostală Pastorală, anul ............, la cursuri cu 

frecvenţă, a intervenit prezentul contract. 

  

OBIECTUL CONTRACTULUI  

Art. 1. Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor specifice învăţământului cu frecvență în cadrul 

programului de studii universitare de licenţă, în concordanţă cu planul de învăţământ aprobat de Consiliul 

Facultăţii.  

 

TERMENUL 

Art. 2.  Prezentul contract este încheiat pentru anul universitar 2021-2022, în primele 5 zile ale anului universitar. 

 

Art. 3.  Drepturile şi obligaţiile părţilor decurg din legislaţia în vigoare, din Carta Universitară, precum şi din 

regulamentele specifice Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti. 

 

REGULI GENERALE 

Art. 4.  Promovarea studenților în anii de studii superiori (conform Regulamentului privind aplicarea sistemului 

european de credite transferabile de studii și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților), la 

programul de studii universitare de licență, este condiționată de îndeplinirea următoarelor condiții: 

1) în anul II de studii: acumularea a minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii din anul I de studii; 

2) în anul III de studii: acumularea a minimum 90 de credite, dintre care 60 de credite ale anului I de studii 

și 30 de credite pentru anul II de studii, la disciplinele obligatorii; 

3) în anul IV de studii: acumularea a minimum 150 de credite, dintre care 60 de credite ale anului I, 60 de 

credite ale anului II și 30 de credite ale anului III de studii, la disciplinele obligatorii; 

4) acumularea creditelor pentru practica pastorală, aferentă fiecărui an universitar. 

Studentul care nu şi-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare şi are restanţe din ultimele 4 semestre, sau cel care, la 

finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (ani de studii), prevăzute în planul de învăţământ, nu a 

acumulat minimum 50 % din numărul total de credite, poate solicita prelungirea şcolarităţii cu cel mult 2 semestre, în 

funcţie de disciplinele nepromovate și achitând costul creditelor atribuite acestor discipline. 

 

Art. 5.  Disciplinele alese de student din pachetul disciplinelor opţionale devin obligatorii.  

 

Art. 6.  Obţinerea creditelor atribuite unei discipline poate fi condiţionată de promovarea acelei discipline. Nota 

minimă de promovare este 5 (cinci). 

 

Art. 7.  La examenul pentru o disciplină studentul se poate prezenta de maximum două ori într-un an universitar în 

cadrul taxei de studii (o data în sesiunea programată și o dată în sesiunea de restanțe). În caz de nepromovare, 

studentul are dreptul la reexaminare, cu plata taxei de reexaminare, stabilită anual de către Senatul universitar. În 

cazul în care studentul nu obţine notă de promovare după reexaminare, el poate solicita reînscrierea la disciplina 

respectivă. El va reface întreaga activitate didactică prevăzută în planul de învăţământ la acea disciplină, după care 
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se poate prezenta din nou, la examen, în condiţiile primei înscrieri. Activităţile de laborator și cele practice, 

promovate, sunt recunoscute. 

 

Art. 8.  În cazul disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ cu activităţile practice (laboratoare etc.) sau 

proiecte, participarea la examen sau colocviu este condiţionată de promovarea acestora. 

 

Art. 9.  Toate activităţile pe care le implică procesul educativ desfăşurat la ITP sunt obligatorii. 

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 

Art. 10.  Drepturile şi obligaţiile instituţiei  

a) Decanul Facultăţii de Teologie Penticostală a Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti are dreptul de a 

supraveghea şi urmări modul în care studentul îşi respectă toate îndatoririle.  

b) Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti stabileşte şi aplică sistemul de evaluare a cunoştinţelor, condiţiile 

necesare de promovare şi întrerupere medicală sau din alte motive a studiilor.  

c) Decanul Facultăţii de Teologie Penticostală a Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti are obligaţia de a 

asigura condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, în concordanţă cu legislaţia în vigoare.  

 

Art. 11.  Drepturile şi obligaţiile studentului  

a) Studentul are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică având acces la toate serviciile legate de procesul de 

învăţământ, cu respectarea Regulamentelor Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti. 

b) Participarea la cursuri şi la activităţile de seminar, lucrări de laborator, proiecte, lucrări practice este obligatorie. 

Nerespectarea prevederilor privind frecvența obligatorie la o anumită disciplină se poate sancționa cu neacceptarea 

studentului la examen și cu obligația de a reface activitățile aferente disciplinei, în condițiile prevăzute de Consiliul 

Facultății.  

Cuantumul absenţelor motivate şi a celor nemotivate nu poate depăşi 40% din numărul total de ore aferente fiecărei 

discipline. În caz contrar, studentul va reface toate activităţile prevăzute pentru disciplina respectivă în anul 

universitar următor, cu plata creditelor restante. 

c) Studenţii sunt obligaţi sa achite taxele de şcolarizare la termenele stabilite de Senatul universitar. În caz contrar nu 

pot participa la examene în sesiunea programată. Taxa de studii pentru anul universitar 2021-2022 este echivalentul 

în lei a 550 €, la rata de schimb BNR din ziua în care se face plata. 

d) Copiii cadrelor didactice ale Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti sunt scutiţi integral de taxa de 

şcolarizare, iar copiii personalului auxiliar sunt scutiţi parţial (50%). Studenţii din aceeaşi familie, care studiază 

simultan în institut, vor plăti taxele şcolare după cum urmează: 100% din valoarea taxelor pentru primul student; 

75% din valoarea taxelor pentru al doilea; 50% din valoarea taxelor pentru al treilea student. Scutirea parţială sau 

totală de taxa de şcolarizare a orfanilor de ambii părinţi, a celor proveniţi din centre de plasament şi a altor categorii 

defavorizate este decisă de Biroul Senatului ITP, pe baza documentelor prezentate de solicitanţi. 

e)  Taxa de școlarizare poate fi plătită integral sau în trei rate semestriale, la cursul leu-euro al B.N.R., din ziua în 

care se face plata: 

- prima rată, reprezentând minim 35% din taxa de şcolarizare, în primele 5 zile lucrătoare ale anului 

universitar; 

- a doua rată, reprezentând minim 35 % din taxa de şcolarizare, cu 10 zile calendaristice înaintea începerii 

sesiunii de examene pentru primul semestru; 

- a treia rată, reprezentând 30 % sau diferenţa rămasă de plată, cu 10 zile calendaristice înaintea începerii 

sesiunii de examene pentru al doilea semestru. 

f) Studentul se obligă ca în derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare să se încadreze în reglementările 

legislaţiei în vigoare şi în cele specifice ITP din Bucureşti. 

g) Studentul se obligă să se încadreze în reglementările privind evaluarea cunoştinţelor şi certificarea examinărilor. 

h) Studentul se obligă să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele 

proprii ale ITP din Bucureşti. 

i) Studentul are dreptul să solicite Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti întreruperea studiilor din motive 

medicale sau din alte motive bine întemeiate, cu aprobarea rectorului, conform prevederilor din Regulamentul de 

activitate profesională a studentului. Retragerea dosarului în cazul întreruperii studiilor se poate face numai după 

achitarea integrala a taxei de studii pentru anul universitar în curs, exceptând situaţiile de forţă majoră. 

j) Studentul se obligă să încheie contractul de studii în fiecare an universitar. Refuzul de a semna contractul de studii 

duce la exmatricularea studentului. 

  

Art. 12. Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul CONTRACT atrage după sine 

atenţionarea şi, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele din Institut, la propunerea Consiliului 

Facultăţii, aprobate de Rector, sau după caz, conform legilor în vigoare. Sancţiunea aplicată, în funcţie de gravitatea 
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abaterilor, de repetarea lor şi de condiţiile în care au fost săvârşite, poate fi contestată în termen legal de 30 de zile 

de la data comunicării.  

 

Art. 13.  În situaţii litigioase, conflicte interpersonale, comportament indecent privind relaţiile cu alţi studenţi sau 

relaţiile dintre student şi cadre didactice, atât studentul cât şi cadrul didactic se pot adresa Comisiei de Etică. 

 

Art. 14.  Pentru apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa prin petiţie organelor de conducere ale 

Institutului.  

 

Art. 15. Parte integrantă din prezentul contract este Anexa la Contractul anual de studii. Aceasta cuprinde lista 

disciplinelor obligatorii şi opţionale pe care studentul se obligă, prin semnătură, să le parcurgă în anul universitar 

curent.  

 

 Prezentul contract se încheie, astăzi …………….., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă şi îşi păstrează valabilitatea pe perioada cât contractantul este student la Institutul Teologic Penticostal 

din Bucureşti. 

 Un exemplar din contract se păstrează de către Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, la dosarul 

personal al studentului, iar al doilea de către student. 

 

 

 Decan,          Student,                     

 

Lector univ. dr. Ganea Vasile-Romulus ..................................            ........................................... 
 


