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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 CADRU DE ŞCOLARIZARE PENTRU PROGRAMUL DE LICENŢĂ  

STUDENŢI ADMIŞI LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

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

Între 

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI cu sediul în B-dul. Uverturii, nr. 210-220, sector 

6, reprezentat de Lect. univ. dr. Brie Ioan, în calitate de rector, şi 

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

seria ........., nr. ................................, cod numeric personal/cod identificare străin .................................................................., 

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, a intervenit prezentul contract. 

 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1.  Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor specifice formei de învăţământ cu frecvență, în concordanţă cu 

planul de învăţământ aprobat de Consiliul Facultăţii, şi reglementează raporturile dintre instituţia de învăţământ superior şi fiecare 

student, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile Cartei 

ITP. 

 

DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2.  Acest contract se încheie pentru o perioadă de 8 semestre. Durata contractului se poate prelungi în cazul în care Studentul 

beneficiază de prelungire de şcolaritate sau de întrerupere de studii. Durata studiilor este de 4 ani, corespunzător acumulării a 

240 credite transferabile. 

 

SPECIALIZAREA OBŢINUTĂ 

Art. 3.  După absolvirea facultăţii şi promovarea examenului de licenţă studenţii vor primi diploma de licenţă - cu specificaţia 

„Licenţiat în teologie”, specializarea Teologie Penticostală Pastorală. 

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art. 4.  Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, din Carta ITP, precum şi din hotărârile 

Senatului şi alte reglementări interne. Studentul trebuie să consulte permanent pagina de la adresa www.itpbucureşti.ro.  

 

Drepturile şi obligaţiile Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti 

Art. 5.  Drepturile Institutului Teologic Penticostal: 

a) să ceară Studentului să respecte regulamentele Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti şi să-l sancţioneze în cazul 

constatării abaterilor de la acestea; 

b) să stabilească cuantumul anual al taxelor de studii, defalcarea acestora pe tranşe, modalitatea de actualizare a tranşelor restante, 

precum şi consecinţele neachitării acestora la termen; 

c) să ceară Studentului să achite la termenele stabilite taxa de studii şi să aplice sancţiunile specifice în cazul în care acesta nu îşi 

execută această obligaţie; 

d) să recupereze, în cel mai scurt timp, de la Studentul vinovat de producerea unui prejudiciu rezultat din degradarea sau 

distrugerea unor bunuri aparţinând Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti, atât contravaloarea acestora, cât și 

contravaloarea manoperei de realizare a lor. 

 

Art. 6.  Obligaţiile Institutului Teologic Penticostal: 

a) se obligă să asigure calitatea procesului didactic, să stabilească şi să aplice reglementările privind evaluarea competenţelor, 

promovarea, întreruperea medicală sau din alte motive a studiilor; 

b) se obligă să asigure condiţiile materiale şi logistice pentru derularea activităţilor didactice conform planurilor de învăţământ, 

accesul la resursele disponibile: biblioteca, reţele de calculatoare, internet;  

c) să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, în concordanţă cu legislaţia în vigoare; 

d) Institutul se obligă să informeze, să consilieze studenţii şi să respecte Regulamentul privind aplicarea Sistemului European de 

Credite Transferabile de Studii; 

e) Institutul se obligă să ofere, în măsura posibilităţilor, locuri de cazare în căminul propriu tuturor studenţilor de la forma de 

învățământ cu frecvență, cât şi acces la cantina instituţiei; 

f) să acorde diplomele corespunzătoare, la finalizarea studiilor. 
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Drepturile şi obligaţiile studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvență 

Art. 7.  Drepturile studenţilor sunt: 

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) Studentul are dreptul să solicite Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti întreruperea medicală sau amânarea studiilor 

din alte motive conform prevederilor din Regulamentul de activitate profesională a studentului; 

c) Studentul are dreptul să solicite reducerea taxei de studiu în următoarele situaţii: Copiii cadrelor didactice ale Institutului 

Teologic Penticostal din Bucureşti sunt scutiţi integral de taxa de studii, iar copiii personalului auxiliar sunt scutiţi parţial (50%). 

Studenţii din aceeaşi familie, care studiază simultan în institut, vor plăti taxele de studii 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 integrală de taxa de studii a orfanilor de ambii părinţi, a celor proveniţi din centre de plasament şi a altor categorii 

defavorizate este decisă de Senatul ITPB pe baza documentelor prezentate de solicitanţi. 

 

Art. 8.  Obligaţiile studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvență sunt: 

a) Să cunoască regulamentele privind activitatea didactică pentru programul de studii universitare de licenţă şi celelalte acte 

normative care reglementează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ cu frecvență. Având în vedere revizuirea 

periodică a acestora, studentul trebuie să consulte permanent pagina de la adresa www.itpbucureşti.ro. 

b) Să participe la toate cursurile şi la toate activităţile de seminar, lucrări de laborator, proiecte şi lucrări practice. Toate aceste 

activităţi sunt obligatorii. 

c) Să-şi achite la timp şi integral taxa de studii. 

d) Pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuției și de gratuitate la transportul feroviar intern la toate 

categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor conform 

prevederilor legale în vigoare sunt de acord cu preluarea datelor personale care demonstrează statutul de student înmatriculat. 

 

PROMOVAREA, PRELUNGIREA ŞI ÎNTRERUPEREA ŞCOLARITĂŢII 

Art. 9.  Promovarea studenţilor într-un an superior de studii se face pe baza punctelor de credit transferabile acumulate, în 

conformitate cu Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile de studii şi cu Regulamentul privitor 

la activitatea profesională a studenţilor. În contractele anuale de studii va fi prevăzut numărul  de credite necesar pentru 

promovarea în anul următor. 

 

Art. 10.  Prelungirea şcolarităţii şi întreruperea acesteia se acordă de către decanul facultăţii, dacă sunt întrunite condiţiile 

prevăzute în regulamentele Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti. 

 

TAXA DE STUDIU 

Art. 11.  Taxa de studii este stabilită pentru fiecare an universitar, cuantumul ei prevăzându-se în contractul anual de studii.  

a)  Pentru anul universitar 2022-2023  taxa de studii este echivalentul în lei a 600 Euro.  

b)  Taxa de studii 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 universitr; 

- 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. 

c)  În cazul în care studentul nu face plata primei rate la timp, îşi pierde locul ocupat prin concurs. În cazul retragerii după 5 zile 

de la achitarea acestei sume se reţine 5% din suma achitată ca prima rată a taxei de studii.  

d)  Dacă cererea de anulare a înmatriculării se face după 5 zile de la semnarea contractului, dar înaintea primei activităţi didactice 

programate, se reţine 10% din suma achitată ca  prima rată a taxei de studii. 

e)  Dacă cererea de retragere se face după completarea primei activităţi didactice programate, dar  la mai puţin de 50% din totalul 

activităţilor programate, se va reţine 40% din taxa de studii pe întreg anul. 

f)  După completarea a mai mult de 50% din totalul activităţilor didactice programate pe tot anul, se va reţine taxa de studii pe 

întreg anul.  

g)  Toate procedurile referitoare la taxele de studii şi rambursarea parţială sau totală a acestora se vor aplica unitar şi echitabil de 

către toţi partenerii cu care instituţia de învăţământ are semnate acorduri de parteneriat.   

h)  Neachitarea taxelor de studii în termenele stabilite prin prezentul contract atrage după sine exmatricularea studentului, conform 

Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor. 
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DISPOZIŢII FINALE 

Art. 12.  Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Regulamentului privind activitatea profesională a 

studenţilor şi ale altor acte normative ce reglementează activitatea academică a studenților. 

 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, astăzi ........................... 

 

RECTOR,       STUDENT, 

 

Pastor Lect. univ. dr. Brie Ioan ..................................  ……………………………………… 

 


