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FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din 

București 

1.2. Facultatea  de TEOLOGIE PASTORALĂ 

1.3. Departamentul  de TEOLOGIE 

1.4. Domeniul de studii TEOLOGIE CREȘTINĂ DUPĂ EVANGHELIE 

1.5. Ciclul de studii Licenţă (2015-2019) 

1.6. Programul de studii Teologie Creștină după Evanghelie Pastorală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei DREPT BISERICESC (2) 2.2. Cod disciplină DRB 421 

2.3. Titularul activităţii de curs Ioan Gheorghe ROTARU 

2.4. Titularul activităţii de seminar Ioan Gheorghe ROTARU 

2.5. Anul de studiu IV 

 

2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 
C 2.8. Regimul disciplinei  

(O – obligatorie, Op – 

opţională, F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămână 
3 

din care: 3.2. curs 
2 

3.3. seminar/laborator 
1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 
36 

din care: 3.5. curs 
24 

3.6. seminar/laborator 
12 

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore 

 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

 Tutoriat 2 

 Examinări 2 

 Alte activităţi (exersări practice) 2 

Total ore  activităţi individuale 27 

 

3.7 Total ore studiu individual 27 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 36 

3.9 Total ore pe semestru 63 

3.10 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum COB 311, COB 321, DRB 411 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Ecran de proiecţie, videoproiector, laptop. 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 
Sală dotată cu ecran de proiecție, videoproiector, laptop și 

tablă. 
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Cunoașterea prevederilor statutare ale Statutului Cultului Creștin după 

Evanghelie din România. 
C2. Cunoașterea elementelor de crez ale Mărturisirii de Credinţă a BCER-

UBCE.  

Competenţe transversale CT1.Formarea şi cultivarea unor competențe adecvate, în vederea posibilității 

purtării unui dialog  în vederea susținerii credinței creștine după 

evanghelie și a cunoașterii felului cum este organizată și respectiv cum 

funcționează BCER-UBCE.  
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

OG1. Să-i lărgească studentului orizontul cunoașterii în privința 

prevederilor statutare stipulate în Statutul Cultului Creștin după   

Evanghelie din România. 

OG2.Formarea unui vocabular adecvat cu noțiuni juridice, necesar pentru 

înțelegerea organizării și funcționării BCER-UBCE, pe baza 

Statutului Cultului Creștin după   Evanghelie din România. 

OG3. Cunoașterea prevederile legale civile şi penale reflectate în    viaţa 

bisericii locale. 
OG4 Cunoașterea modului de organizare, funcţionare şi atribuţiile fiecărei 

structuri organizatorice la nivel local, zonal şi naţional al conducerii 

bisericeşti, în conformitate cu prevederile Statutului Cultului 

Creştin după Evanghelie. 
OG5. La finalul cursului studentul să dobândească informaţii suficiente 

despre Statut și Mărturisirea de Credință, în contextul cultelor 

recunoscute legal din România. 

7.2 Obiectivele specifice OS1. Evidenţierea specificului Statutului Cultului Creștin după   

Evanghelie din România, în contextual celorlalte culte recunoscute 

legal din România. 
OS2  Posibilitatea unor aplicații comparative cu alte doctrine religioase. 
OS3  Cunoașterea actelor de cult și a activităților religioase practicate de 

BCER-UBCE. 
OS4  O bună cunoaștere a Mărturisirii de Credinţă a BCER-UBCE, în 

vederea susținerii propriei credințe și a apărării Bisericii. 
OS5  Studenţii sunt chemaţi să înţeleagă că ei trebuie să fie o 

imagine a lui Dumnezeu într-o lume aflată într-o continuă 

degradare morală şi spirituală şi să manifeste discernământ 

pentru identificarea spiritelor vremii.  

OS6  Studenții sunt învățați și îndemnați să preţuiască şi să aplice 

integritatea cumpătarea, capacitatea de a lua unele decizii 

personale sau colective (privitoare la biserica locală) în baza 

principiilor biblice, având în vedere menirea lor de a sluji 

societatea. 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Prezentarea Statutului pentru organizarea și 

funcționarea Bisericii Creștine după Evanghelie 

din România — Uniunea Bisericilor Creștine 

după Evanghelie din România (BCER—UBCE). 
a. Cap. I. Dispoziții generale. 

       Vor fi prezentate:  

 Noțiuni generale asupra rostului unui Statut de 

organizare și funcționare în viața și activitatea unei 

Biserici.  

 Vor fi explicate mai întâi dispozițiile (prevederile) 

generale ale Statutului BCER—UBCE. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 
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2. Prezentarea Statutului BCER—UBCE. 
a.  Cap. II. Biserica locală. 

        Secțiunea 1.  Definire și constituire. 
Vor fi prezentate noțiunile și principiile privitoare la :   

 Definirea Bisercii locale. 

 Înființarea și autorizația de funcționare a unei biserici 

locale  

 Obiectivele bisericii locale 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

3. Prezentarea Statutului BCER—UBCE. 
 a.  Cap. II. Secțiunea a 2-a. Membri și aparținători. 

        Vor fi prezentate:  

 Calitatea de membru al unei Biserici locale. 

 Calitatea de aparținător al unei Biserici locale. 

 Transferul unui membru dintr-o biserică în alta. 

 Drepturile și îndatoririle membrilor bisericii locale. 

 Sanțiunile disciplinare. 

       b. Cap. II.  Secțiunea a 3-a. Slujitori în Biserică. 
Vor fi prezentate: 

 Calitatea fiecărui membru ca  slujitor a lui Dumnezeu 

și a semenilor. 

 Domeniile de slujire ale membrilor bisericii. 

 Autoritatea slujitorilor și recunoașterea acesteia. 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

4. Prezentarea Statutului BCER—UBCE. 

a. Cap. II. Secțiunea a 4-a. Organizarea și 

funcționarea Bisericii locale. 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la : 

  Organizarea și funcționarea Bisericii locale 

 Adunarea generală și atribuțiile acesteia. 

b. Cap. II. Secțiunea A 5-a. Comitetul de presbiteri 

al Bisericii locale. 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la : 
 Calitatea Comitetului de presbiteri ca organ de 

conducere al Bisericii locale. 

 Comitetul de presbiteri – alcătuire, recunoaștere, 

atribuții. 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

5. Prezentarea Statutului BCER—UBCE. 

a. Cap. II. Secțiunea a 6-a. Patrimoniul Bisericii 

locale. 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la : 
 Bunurile mobile și imobile care pot constitui 

patrimoniul bisericii locale. 

 Gestionarea patrimoniului bisericii locale. 

 Întreținerea bisericii locale. 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

6. Prezentarea Statutului BCER—UBCE. 

a. Cap. III. Comunitatea zonală. 
      Secțiunea I. Definire și constituire. 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la : 

 Definirea și constituirea comunității zonale. 

 Obținerea personalității juridice a unei comunități 

zonale. 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

7. Prezentarea Statutului BCER—UBCE. 
a.   Cap. III. Comunitatea zonală. 

Secțiunea a 2-a. Adunarea generală a 

Comunității zonale. 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la : 

 Adunarea generală a Comunității zonale – definire, 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 
materiale didactice imprimate 2 ore fizice 
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alcătuire, întrunire. 

 Atribuțiile Adunării  generale a Comunității zonale.  

b. Secțiunea a 3-a.Comitetul zonal al Comunității 

zonale. 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la : 

 Comitetul zonal al Comunității zonale – definire, 

alcătuire, întrunire. 

 Atribuțiile Comitetului zonal al Comunității zonale.  

 

8. Prezentarea Statutului BCER—UBCE. 
a.   Cap. III. Comunitatea zonală. 
      Secțiunea a 4-a. Patrimoniul Comunității 

zonale. 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la : 

 Patrimoniu – bunuri, proveniență, gestionare. 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

9. Prezentarea Statutului BCER—UBCE. 
a.   Cap. IV. Uniunea Creștină după Evanghelie 
      Secțiunea I. Definire. 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la : 

 Uniunea Creștină după Evanghelie -  organul 

național de reprezentare a intereselor BCER—UBCE. 

b.   Secțiunea a 2-a. Conferința națională a 

BCER—UBCE. 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la : 

 Conferința națională a BCER—UBCE - structura 

națională de coordonare și îndrumare a BCER—

UBCE. 

 Aspecte legate de alcătuire, convocare, întrunire, 

conducere. 

 Aspecte legate de atribuții. 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

10. Prezentarea Statutului BCER—UBCE. 
a.   Cap. IV. Secțiunea a 3-a. Consiliul național. 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la : 

 Consiliul național - structura de conducere, 

coordonare și control al BCER—UBCE, între 

sesiunile Conferinței naționale. 

 Aspecte legate de alcătuire, convocare, întrunire, 

cvorum, conducere, hotărâri. 

 Aspecte legate de atribuții. 

 Rolul comisiilor naționale. 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

11. Prezentarea Statutului BCER—UBCE. 

a. Cap. IV. Secțiunea a 4-a. Comitetul executiv. 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la : 

 Comitetul executiv - organul de reprezentare și 

conducere al BCER—UBCE. 

 Aspecte juridice legate de alegere, componență, 

durată mandat,  

 Aspecte legate de atribuții și hotărâri. 

 Atribuțiile  președintelui, vicepreședintelui și ale 

secretarului general. 

b.  Secțiunea a 5-a. Consilieri naționali. 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la : 

 Atribuțiile Consilierilor naționali. 

 Modalitatea de convocare 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

12. Prezentarea Statutului BCER—UBCE. 

a. Cap. IV. Secțiunea a 6-a. Instituții de 

învățământ. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 
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Vor fi prezentate aspecte privitoare la : 

 Aspecte juridice legate de funcționarea instituțiilor 

de învățămnt în cadrul BCER—UBCE. 

 Institutul Teologic Creștin după Evanghelie 

„Timotheus‖ - personalitate juridică, funcționare. 

b. Cap. V. Dispoziții finale. 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la: 

 Aspecte juridice legate de venituri, buget, control 

financiar, bunuri sacre. 

 Aspecte juridice legate de categoriile de personal. 

 Aspecte juridice legate de folosirea denumirii. Astfel 

denumirile „Cultul Creștin după Evanghelie din 

Republica Populară Română‖, recunoscut pe baza 

Decretului nr. 177/1948 pentru regimul general al 

cultelor religioase, cu modificările și completările 

ulterioare, și Decretului nr. 1.203/1950 pentru 

aprobarea Statutului de organizare și funcționare a 

Cultului Creștin după Evanghelie din Republica 

Populară Română, nepublicat, cu modificările 

ulterioare, sub care au funcționat Bisericile Creștine 

după Evanghelie din România, încetează odată cu 

aprobarea prezentului statut, folosindu-se  numai 

denumirea „Biserica Creștină după Evanghelie din 

România — Uniunea Bisericilor Creștine după 

Evanghelie.‖ 

 Aspecte juridice legate de sediu, ștampilă și alte 

dispoziții. 

 

8.2. Seminar Metode Observaţii 

1. Mărturisirea de Credinţă a BCER-UBCE.  
       Dezbateri academice privind următoarele aspecte:  

 Ce reprezintă o Mărturisire de credință ? 

 Mărturisirea de Credință ce reprezintă convingerile 

esențiale ale creștinilor după Evanghelie, pe baza 

cărora se realizează unitatea de învățătură și 

practică a bisericilor în cadrul BCER— UBCE. 

 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

2. Biblia — Cuvântul lui Dumnezeu — ca autoritate 

supremă de viață. 
      Dezbateri academice privind următoarele prevederi  

statutare:  

 Recunoașterea de către Biserica Creștină după 

Evanghelie din România — Uniunea Bisericilor 

Creștine după Evanghelie din România, a Bibliei 

(Sfânta Scriptură) — Cuvântul lui Dumnezeu — ca 

autoritate supremă de viață. 

 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

3. Obiectivele principale ale bisericii locale: 
      Dezbateri academice privind următoarele prevederi  

statutare privind obiectivele bisericii locale:  

 Glorificarea lui Dumnezeu prin închinare. 

 Creșterea spirituală a credincioșilor 

 Vestirea Evangheliei și misiune; 

 Educarea în spirit creștin a tinerilor, adolescenților și 

copiilor; ajutorarea celor în nevoie. 

 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

4. Acte de cult și activități religioase practicate: 
       a. Actele de cult practicate. 

Dezbateri academice privind următoarele acte de cult:  

 Botezul Nou-Testamental. 

 Masa Domnului. 

       b. Activități religioase practicate. 
       Dezbateri academice privind următoarele activități 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 
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religioase practicate:  

 Căsătoria. 

 Binecuvântarea. 

 Recunoașterea lucrătorilor. 

 Înmormântarea. 

 Conferințe, tabere, seminarii creștine. 

alte activități cu caracter creștin evanghelic. 

 

5. Membrii Bisericii locale: 
        Dezbateri academice privind următoarele prevederi: 

 Drepturile membrilor Bisericii locale. 

 Datoriile membrilor Bisericii locale. 

 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 1 oră fizică 

6. Sancțiunile disciplinare și natura acestora: 
      Dezbateri academice privind următoarele prevederi legate 

de sancțiuni:  

 Mustrarea în fața Comitetului de presbiteri. 

 Mustrarea în fața Bisericii. 

 Retragerea temporară a unor drepturi. 

 Excluderea. 

 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

7. Slujitorii Bisericii locale: 
Dezbateri academice privind următoarele prevederi 

privitoare la slujire în Biserica locală:  

 Calitatea slujitorilor (presbiteri, învățători, 

evangheliști, misionari, diaconi, etc.) 

 Domeniile de activitate ale slujitorilor Bisericii 

locale: conducere și administrare, păstorire, edificare 

spirituală și echipare, proclamarea Evangheliei, 

întemeiere de noi biserici, tineret, adolescenți și copii. 

 Domeniile de activitate ale femeilor credincioase din 

Biserica locală, respectiv: lucrarea cu femeile, cu 

adolescenții și cu copiii, domeniul muzical, activități 

sociale și de caritate, promovarea valorilor creștine 

în spitale, centre de plasament, grădinițe, școli, 

penitenciare, unități militare, școli de reeducare, 

aziluri și alte organizații, diverse alte slujiri. 

 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

8. Presbiterii și  Comitetul de presbiteri: 
Dezbateri academice privind următoarele aspecte:  

 Comitetul de presbiteri - organul de conducere al 

Bisericii locale. 

 Discutarea unor aspecte statutare privind alcătuirea 

Comitetului de presbiteri. 

 Criteriile după care sunt recunoscuți membrii 

Comitetului de presbiteri 

 Atribuiile Comitetului de presbiteri. 

 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

9. Patrimoniul Bisericii locale: 

a. Tipurile de proprietăți (bunuri mobile și imobile) 

pe care le poate deține Biserica locală. 
Dezbateri academice privind următoarele tipuri de bunuri:  

 Case de rugăciune ale Bisericii, cu anexele lor și 

terenurile aferente. 

 Diverse alte clădiri cu dotările aferente. 

 Terenuri agricole. 

 Bibliotecă. 

 Cimitir. 

 Mijloace auto. 

 Unități de învățământ, de caritate, centre de 

plasament, aziluri, cu bunurile mobile specifice 

acestora, și altele. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 
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       b. Bunurile sacre ale Bisericii:  
Dezbateri academice privind următoarele categorii de 

bunuri sacre:  

 Casele de rugăciune, lăcașurile de cult, cu terenurile 

și anexele aferente.  

 Cimitirele confesionale.  

 Alte bunuri destinate actelor de cult și activităților 

religioase. 

       c. Întreținerea Bisericii locale. 
        Dezbateri academice privind contribuțiile financiare:  

 Diverse donații, sponsorizări, moșteniri, etc., cu 

scopul sprijinirii Bisericii. 

 

10. Comunitatea zonală: 
Dezbateri academice privind următoarele aspecte:  

 Organizarea și funcționarea Comunității zonale. 

 Adunarea generală a Comunității zonale. 

 Comitetul zonal al Comunității zonale. 

 Comisiile din cadrul comunității zonale. 

 Patrimoniul Comunității zonale. 

 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

11. Uniunea Creștină după Evanghelie este organul 

național de reprezentare a intereselor BCER —

UBCE: 
        Dezbateri academice privind următoarele aspecte:  

 Organele de coordonare, conducere și reprezentare a 

Bisericii:  

 Conferința națională (componență, mod de activitate, 

atribuțiuni,hotărâri).  

 Consiliul național (componență, mod de activitate, 

atribuțiuni,hotărâri).  

 Comitetul executiv (componență, mod de activitate, 

atribuțiuni,hotărâri). 

 Comisiile naționale și consilierii acestora. 

 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

12. Instituții de învățământ: 
         Dezbateri academice privind:  

 Posibilitatea funcționării în cadrul BCER—UBCE a 

unor instituții de învățământ de grad universitar și 

preuniversitar. 

 Institutul Teologic Creștin după Evanghelie 

„Timotheus.― 

 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

8.3. Bibliografie: 
 

* * * Biblia 
* * * Constituția României 
* * * Legea 489 / 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor 
* * * Ordonanța nr.26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
* * * Statutul Cultului Creștin după Evanghelie din România, adoptat prin HG. Nr.897 din 20 august 2008. 
* * * Mărturisirea de Credinţă a BCER-UBCE, revizuită 18 ianuarie 2011.  
 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Cursul oferă cunoașterea Statutului Cultului Creștin după Evanghelie din România, alături de 

Mărturisirea de Credinţă a BCER-UBCE. 
 Aceste competențe sunt trebuinciose unui credincios al Bisericii în vederea cunoașterii funcționării 

Bisericii și a prevederilor care guvernează întreaga activitate bisericească. 
 Cunoașterea și aprofundarea Mărturisirii de Credinţă a BCER-UBCE, este necesară în vederea 

cunoașterii elementelor fundamentale de doctrină ale  BCER-UBCE. 
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Colocviu 50% 

 - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs - - 

- Activitate la seminar Elaborarea de lucrări  

de cercetare pe domeniul 

studiat  

35% 

  Participarea la seminar, 

curs și dezbateri 
15% 

10.6. Standard minim de performanţă:  
Pentru nota 5 (cinci): cunoaşterea prevederilor statutare privind organizarea și funcționarea  BCER-UBCE, 

precum și a elementelor de crez privitoare la Dumnezeu, Biblie, om și mântuire, din Mărturisirea de 

Credinţă a BCER-UBCE. 

 

 

       Data completării                   Titular de curs,  

          15.09.2015                     

        ……………..………….   

 

          Data avizării                          Director de departament, 

           22.09.2015        

        ………………..………. 

Decan, 

 

………………………… 

 

 


