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1. PREAMBUL
Prezentul Raport a rectorului privind starea Institutului Teologic Creştin după
Evanghelie “Timotheus” din Bucureşti (ITT) în anul 2016, a fost întocmit în conformitate cu
Legea educației naționale nr. 1 / 2011, art. 130, alin (2) și a fost aprobat în ședința Senatului
Universitar din 21 februarie 2017. În conformitate cu Legea nr. 1 / 2011, Raportul rectorului
include:
a) situația financiară a universității, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli;
b) situația fiecărui program de studii;
c) situația personalului instituției;
d) rezultatele activităților de cercetare;
e) situația asigurării calității activităților din cadrul universității;
f) situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare;
g) situația posturilor vacante;
h) situația inserției profesionale a absolvenților din promoțiile precedente.
Institutul Teologic Creștin după Evanghelie “Timotheus” din Bucureşti aparţine Bisericii
Creștine după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie (BCERUBCE) şi este o instituţie confesională de învăţământ superior, înființată prin Hotărârea de
Guvern nr. 756 din 20.11.1992. De la înființarea sa, ITT are o singură facultate – Facultatea de
Teologie Pastorală – şi o singură specializare – Teologie Creştină după Evanghelie Pastorală –
cu predare în limba română. În consecinţă, oferta ITT este în prezent de studii universitare de
licenţă (ciclul I – Bologna), cu specializarea Teologie Creştină după Evanghelie Pastorală.
Programul de studii de licență cu specializarea Teologie Creştină după Evanghelie
Pastorală a fost autorizat să funcționeze provizoriu prin Hotărârea de Guvern nr. 749 din 24
iunie 2009 și acreditat prin Hotărârea de Guvern nr. 654 din 14 septembrie 2016.

DOMENIUL 1. SITUAȚIA FINANCIARĂ
În privinţa managementului financiar, ITT funcţionează după un plan bugetar de venituri
şi cheltuieli anual, aprobat de către Senatului ITT. Periodic, ITT solicită un audit financiar extern.
Contabilitatea a fost organizată în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.
82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu Ordonanţa nr. 1969/2007 privind
organizarea contabilităţii pentru persoanele juridice fără scop lucrativ.
Bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit pentru anul fiscal 2016 a fost dezbătut şi aprobat
de Senatul ITT, iar cheltuielile institutului au fost angajate cu respectarea prevederilor din buget,
dar şi în concordanţă cu veniturile realizate.
Veniturile ITT au provenit din donaţii şi sponsorizări, de la biserici şi persoane fizice,
donaţii din partea studenţilor pentru şcolarizare, cazare şi masă, donaţii externe ale unor
organizaţii şi persoane fizice şi contribuţii de la Secretariatul de Stat pentru Culte.
Obligaţiile fiscale faţă de bugetul statului şi bugetele asigurărilor sociale de stat au fost
înregistrate şi achitate la termenele prevăzute de normele legale în vigoare.
Execuția bugetară pentru anul 2016 este prezentată în Tabelul 1.
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EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
Crt.

Categoria de venit

Anul 2016
VENITURI
Prevederi Anuale
(Lei)

Contribuție SSC
Donații studenti
Donații biserici si persoane fizice
Donații profesori
Donații SSC
Donații BCER-UBCE
Donații externe în valuta
Dobânzi din depozitele bancare
Diferență de curs
TOTAL VENITURI

Realizat (Lei)

425.000 lei
120.000 lei
95.000 lei
60.000 lei

434.920 lei
124.826 lei
79.770 lei
69.680 lei

30.000 lei
180.000 lei
3.000 lei
3.000 lei
916.000 lei

CHELTUIELI
Prevederi anuale
Categoria de cheltuială
(Lei)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

206.996 lei
5.933 lei
922.125 lei

Realizat (Lei)

650.000 lei
Salarii plus Taxe
55.000 lei
Întreținere Biserica Antiohia
50.000 lei
Investiții
30.000 lei
Alimente
15.000 lei
Telefon, internet, poștă
10.000 lei
Birotică
25.000 lei
Obiecte de inventar
Taxa acreditare
Taxa validare calificare RNCIS
1.000 lei
Comisioane Bancă
15.000 lei
Taxa Licență Universitate
Cheltuieli absolvire și certific. lingv.
12.500 lei
Servicii diverse
10.000 lei
Transport
2.000 lei
Diverse gospodărești și piese schimb
6.000 lei
Revista TIMOTEHUS
25.000 lei
Donații acordate
1.000 lei
Diferente curs valutar
2.000 lei
Articole curățenie
4.000 lei
Alte cheltuieli ( +mat.didactice)
TOTAL CHELTUIELI
913.500 lei
DIFERENȚĂ VENITURI - CHELTUIELI
2.500 lei
Tabelul 1. Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2016
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623.364 lei
54.239 lei
51.873 lei
26.528 lei
15.344 lei
11.132 lei
20.576 lei

4.728 lei
19.000 lei
12.402 lei
10.395 lei
2.583 lei
39.252 lei
2.873 lei
1.607 lei
449 lei
896.345 lei
25.780 lei
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DOMENIUL 2. SITUAȚIA PROGRAMULUI DE STUDII
În Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București funcționează
o singură facultate – Facultatea de Teologie Pastorală – şi o singură specializare – Teologie
Creştină după Evanghelie Pastorală – cu predare în limba română.
Programul de studii de licență cu specializarea Teologie Creştină după Evanghelie
Pastorală a fost autorizat să funcționeze provizoriu prin Hotărârea de Guvern nr. 749 din 24
iunie 2009.
În anul 2016, Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București a
depus documentația legală pentru acreditarea Programului de studii de licență Teologie Creștină
după Evanghelie Pastorală. În urma vizitei comisiei de acreditare din perioada 6-8 iunie 2016,
Consiliul ARACIS a dat avizul favorabil pentru acreditarea programului de studii de mai sus,
Aviz nr. 3854 din 01.09.2016.
În baza avizului ARACIS, Guvernul României a acreditat Programul de studii de licență
Teologie Creștină după Evanghelie Pastorală prin Hotărârea de Guvern nr. 654 din 14 septembrie
2016, cu cifra de școlarizare maximă de 50 studenți/an.

DOMENIUL 3. SITUAȚIA PERSONALULUI INSTITUȚIEI
În prima parte a anului calendaristic 2016, respectiv în semestrul al II-lea al anului
universitar 2015-2016, ITT a beneficiat de 12 cadre didactice titulare şi asociate, repartizate după
cum este prezentat în tabelul de mai jos.
Gradul didactic

Total cadre
didactice

Personal didactic Personal didactic
titular
asociat

Total

12

9

3

Profesor

1

1

0

Conferenţiar

4

3

1

Lector

6

5

1

Asistent

1

0

1

Tabelul 2. Cadrele didactice ale ITT în anul universitar 2015-2016
În semestrul I al anului universitar 2016-2017, în baza Statului de Funcții și Personal
didactic aprobat în ședința Senatului universitar din 21.09.2016, s-a creat un post didactic vacant
de lector universitar, astfel încât numărul de cadre didactice a crescut la 13, repartizate conform
Tabelului 3.
Total cadre
Personal didactic Personal didactic
Gradul didactic
didactice
titular
asociat
Total

13

9

4

Profesor

1

1

0

Conferenţiar

4

3

1

Lector

7

5

2

Asistent

1

0

1
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Tabelul 3. Cadrele didactice ale ITT în semestrul 1 al anului universitar 2016-2017
În anul calendaristic 2016, ITT a avut în medie 27 de angajați cu normă întreagă și un
angajat cu jumătate de normă.

DOMENIUL 4. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE CERCETARE
Cercetarea teologică din cadrul ITT a cunoscut în anul 2016 o creștere semnificativă, în
mod deosebit prin dezvoltarea Centrului de Cercetare și Documentare Academică din cadrul
Institutului.
Activitatea de cercetare şi publicistică a cadrelor didactice din ITT, pe parcursul anului
universitar 2015-2016, s-a concretizat în următoarele:
Monografii
Criterii de referinţă
Carte publicată într-o limbă străină – editor/coordonator
Carte publicată în edituri recunoscute CNCSIS – autor unic
Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) – autor unic, prim autor
Carte tradusă
Îndrumar/ghid/caiet pentru activități de seminar

Nr. total

5
2

4

Articole științifice
Criterii de referinţă
Nr. total
Articol în revistă cotată ISI – prim autor
2
Articol în revistă cotată ISI – coautor
Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale
22
(indexată ERIH) – autor unic
Articol în revistă națională de specialitate recunoscută CNCSIS tip B –
autor unic
Articol în alte reviste de specialitate din străinătate – autor unic
Articol în volume ale conferințelor internaționale – autor unic
6
Articol în volume ale conferințelor naționale – autor unic
13
Articol în alte reviste de specialitate din țară – autor unic
35
Articol în alte reviste de specialitate din țară – prim autor

Lucrări prezentate
Criterii de referinţă
Nr. total
Lucrare științifică prezentată la conferință organizată de
instituții/asociații internaționale – autor unic
Lucrare științifică prezentată la conferință organizată de
instituții/asociații naționale din străinătate – autor unic
Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată în
4
România – autor unic
Lucrare științifică prezentată la conferință națională – autor unic
3
Lucrare științifică prezentată la conferințe, workshop-uri, școli de vară
12
etc. şi nepublicată – autor unic
Articol publicat în presă – autor unic

Tabelul 4. Rezultatele cercetării în anul universitar 2015-2016
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Valorificarea rezultatelor cercetării științifice teologice reprezintă o prioritate pentru
ITT. Astfel, rezultatele cercetării sunt comunicate comunității credincioșilor și mediului
academic prin următoarele mijloace:
1) revista BCER-UBCE, Calea Credinței;
2) revista Institutului, Timotheus: Incursiuni Teologice Tematice;
3) alte publicații din România și din străinătate, recunoscute de CNCS.
4) comunicări la nivel de Institut;
5) seminarii, simpozioane și conferințe naționale și internaționale;
6) editare și tipărire de manuale de studiu;
7) publicarea de cărți.
În anul 2016, ITT a stabilit un parteneriat de colaborare în domeniul cercetării teologice
cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș.
Promoția 2016 a fost alcătuită din 19 absolvenți, dintre care 18 cu examen de licență,
lucrările de licență având teme de cercetare teologică, sau din domenii adiacente, fiind realizate
sub atenta îndrumare a cadrelor didactice ale ITT. Temele de cercetare sunt prezentate în tabelul
de mai jos.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tema de Cercetare

Coordonator științific

Consilierea tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și
30 de ani
Înțelepciunea în cartea Proverbe
Rolul Bisericii în Epistola către Efeseni
Reforma protestantă la românii din Transilvania,
Banat și Crișana în secolele XVI-XVII
Predarea ștafetei: probleme posibile și consecințe
Studiul comparativ al influenței normelor biblice
asupra evoluției dreptului laic
Chipul lui Dumnezeu în om: O perspectivă biblică
Practici pastorale într-o biserică rurală
Persecuție și disidență religioasă în România
comunistă
Conceptul de justificare în Epistola către Romani
Abordarea conceptelor existențiale din perspectiva
adolescentului
Consilierea premaritală în biserica locală

Lect. univ. dr. Elisei Rusu

Influențele postmodernismului asupra închinării în
biserica locală
Conceptul de ucenicizare în epistolele pauline
Învățătorul de Școală Duminicală și provocarea
adolescenților
Etica afacerilor din perspectivă creștină
Teologia închinării în cartea Psalmilor
O perspectivă biblică asupra avortului
Calificări, responsabilități și drepturi ale
presbiterului în epistolele pastorale

Student
Tolciu V. Vasile

Lect. univ. dr. Liviu Ursache
Alecsa M. Aurel
Lect. univ. dr. Pavel Chirițescu Badea D. Samuel
Lect. univ. dr. Teodor Dobrin
Bucurenciu N. RaduGheorghe
Lect. univ. dr. Elisei Rusu
Ciobanu-Humă C. Gelu
Lect. univ. dr. Elisei Rusu
Covlea I. Marian
Conf. univ. dr. Ieremia Rusu
Lect. univ. dr. Elisei Rusu
Conf. univ. dr. Ieremia Rusu

Deleu C. Costel-Eduard
Filip I. Marian
Furnea T. Lidia-Naomi

Lect. univ. dr. Liviu Ursache
Lect. univ. dr. Liviu Ursache

Iordan I. Mircea-Ionuț
Lazăr D. Marius

Lect. univ. dr. Elisei Rusu
Lect. univ. dr. Elisei Rusu

Mărăcineanu Șt.
Gheorghe
Mișoancă I. Florin-Ioan

Lect. univ. dr. Liviu Ursache
Lect. univ. dr. Elisei Rusu

Munteanu D. Alexandru
Negoiu Catalin

Lect. univ. dr. Elisei Rusu
Lect. univ. dr. Liviu Ursache
Conf. univ. dr. Ieremia Rusu
Lect. univ. dr. Liviu Ursache

Postolache M. Daniel
Toma M. Liviu-Grigore
Vlăsceanu N. Simon-Iulian
Zvorișteanu P. Petru-Sorin

Tabelul 5. Temele de cercetare pentru lucrările de licență Promoția 2016
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DOMENIUL 5. SITUAȚIA ASIGURĂRII CALITĂȚII
În cadrul ITT activează Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC), structurată
în conformitate cu recomandările ARACIS privind evaluarea calităţii în instituţiile de învăţământ
superior. CEAC întocmeşte un raport anual pe baza chestionarelor elaborate conform cu modelul
ARACIS, care este înaintat conducerii ITT. Promovarea unei culturi a calităţii în toate aspectele
actului educaţional este una din preocupările de bază a ITT.
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii este compusă din cinci membri, numiţi şi
validaţi de Senatul ITT, în conformitate cu Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității
procesului de învățământ. Strategia de dezvoltare a calităţii ITT presupune revizuirea periodică
a programului de studii, luând în considerare rezultatele procesului de predare-învăţare, inclusiv
evaluarea fiecărei discipline făcută de către studenţi pe baza chestionarelor de evaluare. Criteriile
de evaluare fac referinţă la conţinutul cursului, relevanţa materiei predate şi calitatea materialului
didactic. Totodată, se accentuează nevoia de actualizare a conţinutului programului de studii prin
introducerea de informaţii noi, rezultate în urma desfăşurării activităţilor didactice în domeniu şi
a cercetării ştiinţifice aplicate.
În cadrul ITT, evaluarea studenţilor se face în conformitate cu Regulamentul privitor la
activitatea profesională a studenților afişat pe site-ul instituţiei, descris în fişele disciplinelor sau
prezentat de cadrele didactice la începutul anului universitar. Evaluarea constă în examene şi
colocvii pe baza temelor de cercetare scrise. În stabilirea modalităţilor de evaluare s-au luat în
considerare principiile de centrare a activităţii educaţionale bazat pe rezultatele învăţării ale
tratatului de la Bologna. Standardele şi condiţiile minimale de promovare necesare pentru a obţine
numărul de credite alocate fiecărei discipline din programă sunt anunţate şi mediatizate din timp
şi în detaliu.
Evaluarea cadrelor didactice din ITT se face pe următoarele niveluri distincte:
a. evaluarea realizată de către studenţi, pe baza unor fișe de evaluare, ale căror rezultate
sunt centralizate şi apoi sunt comunicate decanului, directorului de departament şi
cadrului didactic în cauză;
b. autoevaluarea, realizată prin completarea unui formular standard, pe baza
regulamentului;
c. evaluarea colegială, realizată prin completarea formularului respectiv - repartizarea
cadrelor didactice spre evaluare se face aleatoriu, sub coordonarea decanului
facultății;
d. evaluarea managerială făcută de către decan pe baza unui formular de evaluare.
Rezultatul acestor evaluări este dat în calificative eşalonate, de la Nesatisfăcător la Foarte
Bine, conform centralizatorului de mai jos, pentru anul universitar 2015-2016:
EVALUAREA GLOBALĂ
Calificativul obținut

Gradul
didactic

Nr. cadre
didactice
evaluate

Foarte bine

Profesor

1

1

Conferențiar

4

4

Lector

6

6

Asistent

1

1

Total general

12

12

Bine

Mediu

7

Staisfăcător

Nesatisfăcător
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EVALUAREA DE CĂTRE STUDENȚI
Calificativul obținut

Gradul
didactic

Nr. cadre
didactice
evaluate

Foarte bine

Profesor

1

1

Conferențiar

4

4

Lector

6

6

Asistent

1

1

Total general

12

12

Bine

Mediu

Staisfăcător

Nesatisfăcător

EVALUAREA COLEGIALĂ
Calificativul obținut

Gradul
didactic

Nr. cadre
didactice
evaluate

Foarte bine

Profesor

1

1

Conferențiar

4

4

Lector

6

6

Asistent

1

1

Total general

12

12

Bine

Mediu

Staisfăcător

Nesatisfăcător

EVALUAREA MANAGERIALĂ
Calificativul obținut

Gradul
didactic

Nr. cadre
didactice
evaluate

Foarte bine

Profesor

1

1

Conferențiar

4

4

Lector

6

6

Asistent

1

1

Total general

12

12

Bine

Mediu

Staisfăcător

Nesatisfăcător

AUTOEVALUAREA
Calificativul obținut

Gradul
didactic

Nr. cadre
didactice
evaluate

Foarte bine

Profesor

1

1

Conferențiar

4

4

Lector

6

6

Asistent

1

1

Total general

11

12

Bine

Mediu

Staisfăcător

Nesatisfăcător

Tabelul 6. Evaluarea cadrelor didactice în anul universitar 2015-2016

DOMENIUL 6. SITUAȚIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE
ITT are un Cod de etică și deontologie profesională prin care apără valorile libertății
academice, ale autonomiei universitare și ale integrității etice și dispune de practici și mecanisme
clare pentru aplicarea codului.
Codul de etică universitară cuprinde idealurile, principiile şi normele morale pe care
membrii comunităţii academice consimt să le respecte şi să le aplice în activitatea profesională,
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de cercetare şi de convieţuire în mediul academic. Pe lângă acestea stabilește standardele de etică
profesională pe care comunitatea academică îşi propune să le urmeze şi penalităţile ce se pot
aplica în cazul nerespectării acestora.
ITT promovează integritatea academică şi respectă demnitatea membrilor săi, urmărind
creşterea prestigiului Institutului şi formarea unui climat universitar bazat pe cooperare, respect,
încredere şi competiţie după reguli corecte.
Codul de etică universitară este un document ce întregeşte Carta universitară.
Pentru aplicarea Codului de etică universitară, s-a constituit o Comisie de etică ce
funcţionează în baza regulamentului adoptat de către Senatul universitar şi se subordonează
acestuia. Codul de etică se găsește și pe site-ul Institutului la adresa: www.timotheus.ro.
Comisia de etică a întocmit în anul 2016 lunar raport cu privire la situația ITT din
perspectiva respectării principiilor și prevederilor Codului de etică, iar anual un raport care este
înaintat conducerii ITT și Senatului universitar. În anul 2016 nu au fost înregistrate încălcări ale
eticii creștine.
Codul de etică universitară stă la baza aplicării normelor de conduită profesională şi
socială şi cuprinde idealuri, principii şi standarde morale, responsabilităţi şi reguli ce privesc
comunitatea academică.
Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București dispune de
practici de auditare internă cu privire la principalele domenii ale activităţii universitare, pentru a
se asigura că angajamentele pe care şi le-a asumat sunt respectate riguros, în condiţii de
transparenţă publică. ITT promovează etica superioară a Sfintei Scripturi, Biblia, specifică unui
institut teologic creștin.

DOMENIUL 7. SITUAȚIA POSTURILOR VACANTE
Situația posturilor vacante în anul calendaristic 2016 este următoarea:
 În prima parte a anului 2016, respectiv în semestrul al II-lea al anului universitar 20152016, în cadrul ITT au existat 3 posturi de cadre didactice vacante, unul de
conferențiar, unul de lector și unul de asistent.
 În a doua parte a anului 2016, respectiv în semestrul I al anului universitar 2016-2017,
în cadrul ITT au existat 4 posturi de cadre didactice vacante, unul de conferențiar,
două de lector și unul de asistent.
 ITT a scos la concurs un post vacant de lector în semestrul I al anului universitar 20162017, examenul urmândă să aibă loc în anul 2017.

DOMENIUL 8. SITUAȚIA INSERȚIEI PROFESIONALE A
ABSOLVENȚILOR
Cadrele didactice şi studenţii ITT au ca obiectiv major, pe lângă formarea academică şi
dezvoltarea morală a studenţilor, păstrarea unei legături profesionale sănătoase cu bisericile din
ţară şi din străinătate. Din numărul total de 12 cadre didactice ale ITT, care sunt implicate în
activitatea didactică, 8 sunt presbiteri/pastori, slujind în diferite biserici. Experienţa lor pastorală
este benefică pentru lucrarea cu studenţii, însă şi activitatea lor academică este folositoare în
slujirea bisericească, în special în domeniul predicării şi al consilierii. Cadrele didactice care sunt
şi presbiteri/pastori au un rol important în legătura dintre ITT şi bisericile din ţară şi străinătate,
invitând studenţii, în mod organizat, să slujească în aceste biserici.
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ITT, ca instituţie oficială de învăţământ superior a BCER-UBCE, cu caracter
confesional, are menirea de a pregăti personal ecleziastic pentru slujirea bisericească, misionară
şi didactică şi de a dezvolta vocaţia tinerilor absolvenţi pentru studiul teologic.
Slujirea pastorală în contextul contemporan presupune o pregătire teoretică şi spirituală
adecvată noilor provocări, precum şi o vocaţie specială pentru slujirea semenilor şi pentru
lucrarea în echipă. Având în vedere faptul că în afara graniţelor ţării există o comunitate
însemnată de credincioşi creştini după Evanghelie, unii dintre absolvenţi îşi desfăşoară activitatea
pastorală şi de predicare în diaspora. Statistica arată că majoritatea absolvenţilor ITT sunt
implicaţi în slujirea bisericească fie ca presbiteri/pastori, predicatori, diaconi, profesori de religie,
misionari sau învățători de Școală duminicală. Unii dintre absolvenţi sunt misionari în ţări precum
Turcia sau India.
ITT a încheiat protocoale de colaborare în domeniul educaţiei teologice, al practicii
pastorale, al asistenţei sociale, al misiunii interne şi internaţionale cu Biserici Creștine după
Evanghelie din România și alte organizații.
În urma cercetării întreprinse la nivelul BCER-UBCE privind activitatea prezentă a
absolvenţilor în slujirea creștină ca presbiteri/pastori, predicatori, învățători, evangheliști,
învățători de Școală duminicală, diaconi, misionari și profesori de religie, rezultă următoarele:
Nr. absolvenți
Procent de inserție
inserați profesionl
profesională
2013
26
24
92,31 %
2014
17
14
82,35 %
2015
19
14
78,95 %
2016
18
16
88,89 %
Tabelul 7. Situația inserției profesionale a absolvenților din promoțiile precedente
Promoția

Nr. absolvenți

RECTOR,

Conf. univ. dr. Ieremia RUSU
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