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CURRICULUM VITAE 

 
 

I. Informaţii personale  

Nume: Terinte Ciprian-Flavius  
Adresă: Str. Râul Şoimului, nr. 9, Bl. 49, Sc. 1, Ap. 7, sect. 4, Bucureşti.  
Telefon: 0748.918.981 
E-mail: ciprian.terinte@gmail.com  
Stare civilă: căsătorit 
Data naşterii: 5 ianuarie 1977  

II. Educaţie 

- 2001 – licenţă în teologie (Institutul Teologic Penticostal, Specializarea – 
teologie penticostală pastorală) 

- 2001 – certificat de absolvire a Modulului psiho-pedagogic (Universitatea 
din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – 
2005). 

- 2009 – Doctor în teologie, Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”, 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.  

III. Activitate curiculară  

- 2001-2005 – preparator universitar la Institutul Teologic Penticostal din 
Bucureşti, Facultatea de Teologie Penticostală. 

- 2005-2007 – asistent universitar doctorand la Institutul Teologic Penticostal 
din Bucureşti, Facultatea de Teologie Penticostală. 

- 2007-2017 – lector universitar la Institutul Teologic Penticostal din 
Bucureşti, Facultatea de Teologie Penticostală. 

- 2017-prezent – conferențiar universitar la Institutul Teologic Penticostal din 
Bucureşti, Facultatea de Teologie Penticostală. 

IV. Activitate extracuriculară 

- 1999-în prezent – membru al colectivului editorial al revistei științifice 
Pleroma – Revista învăţământului superior teologic penticostal din 
România. 

- 2001-2006 – diacon în Biserica Penticostală „Vestea Bună” din Bucureşti. 
- 2001 – co-autor, alături de alte cadre didactice de la Institutul Teologic 

Penticostal din Bucureşti, al Programei de perfecţionare pentru definitivat 
şi gradul didactic II pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 
şi pentru cele care predau disciplinele teologice în liceele de profil 
(penticostale), la disciplina: Religie penticostală. 

- 2003 – stagiu de cercetare intensivă în Centrul de cercetări biblice „Tyndale 
House”, al Universităţii din Cambridge, UK. 
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- 2004 - stagiu de cercetare intensivă în Centrul de cercetări biblice „Tyndale 
House”, al Universităţii din Cambridge, UK. 

- 2006-2011 – prezbiter în Biserica Penticostală „Vestea Bună” din Bucureşti. 
- 2008 – organizator al simpozionului pastoral I.T.P. „Relevanţa predicării 

pastorale în bisericile penticostale din România” (5-6 mai). 
- 2009 – organizator al simpozionului pastoral I.T.P. „Deschiderea unei 

biserici locale. Motivaţii, scopuri şi mijloace” (12 mai). 
- 2010 – membru al colectivului organizator al sesiunii de comunicări 

ştiinţifice I.T.P. „Etica creştină a familiei în postmodernitate” (3 mai). 
- 2010 – membru al colectivului organizator al simpozionului I.T.P. „Harul 

costisitor şi ucenicia creştină în teologia lui Dietrich Bonhoeffer” (11 mai 
2010). 

- 2010 – organizator al simpozionului pastoral I.T.P. „Păstorirea familiei 
creştine în Biserica locală” (14 mai). 

- 2010-2012 – director și cadru didactic al Colegiului Biblic Penticostal 
„Diaspora”, Viena, Austria. 

- 2010 – cofondator al Colegiului Biblic „Ministerium” din Cluj-Napoca. 
- 2010 – prezent – director de învăţământ al Colegiului Biblic „Ministerium” 

din Cluj-Napoca. 
- 2010 – prezent – cadru didactic la Colegiul Biblic „Ministerium” din Cluj-

Napoca (cursuri: Studiul introductiv al Noului Testament, Comunicarea 
Cuvântului lui Dumnezeu). 

- 2011 – membru al colectivului organizator al conferinţei Langham 
Preaching Romania, Sibiu, 20-24 septembrie. 

- 2011 – organizator al simpozionului pastoral I.T.P. „Fond şi formă în slujbele 
bisericilor penticostale din România” (19 octombrie). 

- 2011 – prezent – lider zonal al proiectului Langham Preaching Romania. 
- 2011 – prezent – pastor în Biserica Penticostală „Vestea Bună” din 

Bucureşti. 
- 2011 – prezent – organizator al practicii omiletice studenţeşti în cadrul 

Institutului Teologic Penticostal din București. 
- 2012 – membru al colectivului organizator al simpozionului academic I.T.P. 

„Conducerea bisericească sacramentală şi harismatică în sec. I-IV”, 10 mai. 
- 2012 – stagiu de cercetare intensivă în Centrul de cercetări biblice „Tyndale 

House”, al Universităţii din Cambridge, UK. 
- 2012 – membru al colectivului organizator al conferinţei Langham 

Preaching Romania, Bucureşti, 15-16 noiembrie. 
- 2012 – 2016 – decan al Facultăţii de Teologie Penticostală, din cadrul 

Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti. 
- 2013 – membru al colectivului organizator al simpozionului internaţional 

„The Idea of Christian University”, Institutul Teologic Penticostal din 
București, 23-24 mai. 
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- 2013-2015 – director și cadru didactic al Colegiului Biblic Penticostal 
„Diaspora”, Arganda del Rey, Spania. 

- 2014 – membru al colectivului organizator al conferinţei Langham 
Preaching Romania, Sibiu, 9-11 octombrie. 

- 2015-2016 – cadru didactic la Colegiul Biblic Penticostal Român din 
Hässleholm, Suedia. 

- 2015 – prezent – cadru didactic la Colegiul Biblic „Lumina Lumii” din Paris 
(Cursuri: Predicarea expozitivă, Exegeza epistolei 1Corinteni) 

- 2015 (iunie – iulie) – stagiu de cercetare intensivă la Wheaton College, IL, 
SUA. 

- 2015 – prezent – directorul programului de masterat „Biblie și societate” al 
Facultății de Teologie Penticostală, Institutul Teologic Penticostal din 
București. 

- 2015 – 2018 – membru al colectivului de revizori ai Bibliei „Ediția Dumitru 
Cornilescu Revizuită” (vezi Biblia: Geneza, Marcu, Ioan, Romani: Versiunea 
Dumitru Cornilescu revizuită., ediție pilot, București, Editura Societății 
Biblice Interconfesionale din România, 2016, p. iii). 

- 2018-prezent – Coordonator al comisiei de învățământ universitar din 
cadrul Comunității Regionale Penticostale București. 

- 2019-prezent – cadru didactic asocial la Colegiul Biblic Bucovinean, 
Cernăuți, Ucraina. 

- 2019 – stagiu de cercetare intensivă în Centrul de cercetări biblice „Tyndale 
House”, al Universităţii din Cambridge, UK. 

V. Limbi străine cunoscute  

- Franceza – citit/scris/vorbit – foarte bine  
- Engleza – citit/scris/vorbit – foarte bine 

VI. Aptitudini şi competenţe tehnice  

- Utilizarea Pc – soft şi hardware 
- Posesor permis de conducere auto, categoria B. 

 
 
Data: 12.10.2021 
 


