CARTA

INSTITUTULUI TEOLOGIC BAPTIST

BUCUREŞTI

Prezenta CARTĂ a fost aprobată de Senatul Institutului Teologic Baptist Bucureşti,
Cu consultarea Bordului director al Institutului Teologic Baptist Bucureşti si cu respectarea
prevederilor Constituţiei României şi ale Legii educaţiei naţionale Nr. 1 / 2011
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C A R T A
INSTITUTULUI TEOLOGIC BAPTIST
BUCUREŞTI
Str. Berzei, nr. 29, sector 1, cod poştal 010251
Tel. 01-3159108, 3126728 Fax. 021-3181593
E-mail: bbtseminary@yahoo.com
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Institutul Teologic Baptist din Bucureşti este o instituţie de învăţământ de
grad universitar, aparţinând Cultului Creştin Baptist din România.
Institutul Teologic Baptist are personalitate juridică.
Art.2 Institutul Teologic Baptist fiinţează pe baza hotărârii din 15 octombrie
1990 a Comitetului Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România şi a
Hotărârii Guvernului României nr. 1225 / 23 noiembrie 1990. Institutul Teologic
Baptist din Bucureşti se reclamă ca succesor al Seminarului Teologic Baptist
Bucureşti înfiinţat în 1921 şi contribuie la dezvoltarea şi modernizarea
învăţământului teologic.
Institutul Teologic Baptist din Bucureşti se organizează şi funcţionează pe
baza prezentei CARTE aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului -MECTS.
Identitatea Institutului Teologic Baptist Bucureşti este stabilita prin:
a) Denumire : INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI
b) Emblemă, sigiliu, ţinută de ceremonie (robă si tocă), stabilite de
Senat
c) Ziua Institutului Teologic Baptist Bucureşti ITBB : prima duminică
din Octombrie şi se sărbătoreşte prin organizarea de manifestări
ştiinţifice și religioase.
d) Sediul Rectoratului : Str. Berzei, nr.29, sect.1, 010251 Bucureşti,
România
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Art.3 Cultul Creştin Baptist din România – CCBR controlează Institutul Teologic Baptist din Bucureşti.

supraveghează şi

Cultul Creştin Baptist din România avizează şi MECTS aprobă:
a) înfiinţarea unor noi facultăţi sau secţii;
b) ITBB se supune controlului financiar periodic al Comisiei de cenzori a
Uniunii Baptiste şi prezintă periodic rapoarte financiare Consiliului Uniunii,
Conferinţei Naţionale şi Congresului.
Art.4 Comunitatea academica a ITBB este constituită din corpul profesoral
personalul de cercetare, studenţii facultăţilor şi studenţii programelor post
universitare. Rămân membrii ai comunităţii universitare, absolvenţii, alumnii,
profesorii şi cercetătorii care au lucrat în ITBB, dar fără a avea prerogative şi
competenţe decizionale. Comunitatea academică foloseşte în activitatea ei
personal auxiliar şi administrativ.
Art.5 Activitatea Institutului Teologic Baptist are ca bază învăţătura Sfintelor
Scripturi, respectând Mărturisirea de Credinţă a Bisericilor Creştine Baptiste din
România.
Art.6 Autonomia universitară – întemeiată pe prevederile constituţiei, legii
învăţământului ca şi pe reglementările proprii (mărturisirea de credinţă a CCBR
şi regulamentele aprobate de Senatul Institutului) – se manifestă în libertatea de
decizie a institutului faţă de organisme statale sau politice în probleme care
privesc structura instituţiei, activitatea de învăţământ, de cercetare,
administrativă, financiară precum şi raporturile sale cu instituţii similare din ţară
şi străinătate.
Art.7
1. Spaţiul ITBB cuprinde edificiile, terenurile şi dotările puse la
dispoziţia comunităţii academice pentru desfăşurarea procesului de învăţământ
şi de cercetare, pentru locuinţă, masă şi studiu, pentru desfăşurarea de activităţi
religioase, culturale şi sportive cât şi clădirile destinate serviciilor de
administraţie.
2. Spaţiul universitar este inviolabil cu excepţia cazurilor de forţă
majoră şi flagrant delict. Organele de ordine publică pot interveni în spaţiul
institutului numai cu permisiunea sau la cererea Rectorului, a Senatului (dacă
există timpul necesar).
3. Camerele de locuit din cămine beneficiază de acelaşi statut legal ca
şi locuinţele particulare.
Art.8
În baza Cartei ITBB se vor elabora regulamente specifice privind
organizarea şi funcţionarea Institutului.
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Ele sunt următoarele:
1. Regulamentul de ordine interioară.
2. Regulamentul comisiei de etică.
3. Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice şi evaluarea periodică
a personalului didactic.
4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii.
5. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinei
ITBB.
6. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Complexului
Studențesc din strada Dâmboviței 9-11
7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Programului cu frecvență
8. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Programului de Învăţământ
la Distanţă –ID.
Capitolul II
MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE INSTITUTULUI TEOLOGIC BAPTIST, DIN
BUCUREŞTI
Art.9 ITBB are ca misiune şi obiective:
1. pregătirea de pastori şi slujitori ai Bisericilor Creştine Baptiste sau
Evanghelice din România şi din străinătate;
2. pregătirea de cadre didactice pentru învăţământul teologic şi religios în
colaborare cu Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie
Baptistă;
3. actualizare permanentă a pregătirii pastorilor şi slujitorilor CCBR,
formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământul
superior.
Art.10 ITBB emite diplome de licenţă în teologie şi diplome de studii
aprofundate (Master) în teologie, diplome de studii academice (postuniversitare), certificate pentru studii de scurtă durată, atribuie titlul de doctor în
ştiinţe teologice, marchează contribuţia unor personalităţi din ţară şi străinătate
la viaţa ştiinţifică şi religioasă a lumii contemporane cu titlurile de: doctor
honoris causa şi profesor onorific, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Capitolul III
PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL INSTITUTULUI
TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI
Art. 11
1. Comunitatea academică a ITBB este deschisă cetăţenilor români şi
străini, fără discriminări, în condiţiile impuse de organizarea ei internă:
student, profesor, cercetător, student postgradual. Criteriile
fundamentale ale apartenenţei la comunitatea academică sunt: calitatea
de creştin, competenţa profesională, corectitudinea comportamentală şi
abilitatea corespunzătoare;
2. Acceptarea în comunitatea academică se face prin concurs de admitere
pentru studenţi şi concurs pentru posturile didactice şi de cercetare.
Art.12 Funcţionarea în spaţiul universitar al ITBB a unei structuri
organizatorice cu sau fără personalitate juridică este supusă aprobării Senatului.
Art. 13 Comunitatea academică este ataşată principiilor şi normelor credinţei
creştine baptiste şi a performanţelor academice, apară aceste valori şi acţionează
pentru promovarea lor în societatea românească.
Art.14 (1) Activitatea de pregătire se realizează la nivelul principiilor şi
metodologiilor didactice moderne şi trebuie să fie deschisă îmbunătăţirilor
permanente. Planurile de învăţământ, fundamentate pe principiile sistemului de
credite de studii ale curriculumului şi ale modularizării, cuprind: discipline
obligatorii, opţionale şi facultative. Sistemul de credite transferabile intra şi inter
universitare permite mobilitatea studenţilor şi flexibilitate în programul de
studii.
(2) Sistemul creditelor de studii instituie ca unitate academică de bază
semestrul. Durata maximă a unui program de studiu este stabilită prin dispoziţii
legale.
Art. 15
(1). În ITBB, învăţământul este organizat în trei cicluri:
a) Ciclul I: studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi la
distanţă organizat pe 8 semestre. Întregul ciclu de opt semestre se finalizează cu
diplomă de licenţă în teologie.
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b) Ciclul II: Studii universitare de master cu o durată de doi ani şi cu un
număr minim de 120 credite de studii transferabile (pornind de la nivelul de
licenţă), finalizat cu diplomă de master în teologie.
c) Ciclul III: studii universitare de doctorat cu o durată de regulă de trei ani
(pornind de la nivelul de master). În situaţii speciale, durata programului de
studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea
senatului universitar la propunerea conducătorului de doctorat. Programele de
studii universitare de doctorat se organizează în şcoli doctorale acreditate sau
autorizate provizoriu.
(2) Programul de studii universitare de doctorat se desfăşoară în cadrul
unei şcoli doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde:
- un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate
- un program individual de cercetare științifică
- curriculumul de pregătire şi programul de cercetare sunt stabilite de
conducătorul de doctorat şi de şcoala doctorală
(3) Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al
ministrului MECTS la propunerea CNATDCU de acordare a atestatului de
abilitare în conformitate cu standardele şi procedurile elaborate de MECTS.
-pentru a conduce doctorate cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit
acest drept trebuie sa aibe un contract de muncă cu un IOSUD sau instituţie
membră a unui IOSUD şi să fie membre ale unei şcoli doctorale. Cadrele
didactice şi de cercetare abilitate şi cercetătorii ştiinţifici abilitaţi devin
conducători de doctorat în urma abilitării.
-un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 studenţi
doctoranzi aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat.
-teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite de IOSUD prin
regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare.
-titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului MECTS după validarea
tezei de doctorat de către CNTDCU.
(4) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în
care studentul doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă
a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat
dintr-o altă ţară sau sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat
din instituţii diferite din România, pe baza unui acord scris între instituţiile
organizatoare implicate. Doctoratul în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în
care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au
specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de doctorat a
atins vârsta pensionării, conform prevederilor din Carta universitară.
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Art. 16 (1). Valorile cunoaşterii sunt universale. Procesul cunoaşterii presupune
interacţiune, ascultarea reciprocă a punctelor de vedere, dialog argumentativ şi
transparenţă.
(2). Rezultatele activităţii didactice şi ştiinţifice din facultăţi, departamente se
fac publice prin autoprezentări anuale ale acestor prestaţii, prin conferinţe de
presă, prin rapoarte de autoevaluare întocmite de decanat şi de colectivul de
evaluare.
(3). Activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice şi cercetătorilor va fi
evaluată periodic, după un regulament special.
(4). Periodic, Comisia de evaluare a calităţii ITBB (condusă de rector) va
aprecia activitatea structurilor universitare potrivit normelor şi uzanţelor
practicate în viaţa academică, standardelor fixate de Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS şi normelor de
conduită creştină. Această comisie va analiza şi aviza, încă din faza de
proiectare şi după încheierea primului an de învăţământ al ciclului, formele de
învăţământ şi specializările noi.
Art. 17 ITBB promovează parteneriatul şi relaţiile de colaborare în domeniul
învăţământului şi teologiei evanghelice cu institute de învăţământ superior
teologic din România şi din străinătate. Parteneriatul se poate materializa sub
forma doctoratelor şi masteratelor în cotutelă şi a programelor de masterat şi
doctorat comune, ca şi prin orice fel de colaborare ştiinţifică la nivel individual
sau instituţional. Aceste raporturi se întemeiază pe caracterul universal al
cunoaşterii şi normelor biblice şi au la bază principiile democraţiei, libertăţii
academice, egalităţii şi deschiderii spre integrare în comunitatea ştiinţifică
internaţională.
Capitolul IV
AUTONOMIA INSTITUTULUI
Art. 18 Institutul Teologic Baptist din Bucureşti – ITBB- funcţionează pe baza
autonomiei universitare, înţeleasă ca modalitate specifică de autoconducere, cu
un cadru legal format din Constituţia României, Legea Nr. 1/2011 şi propriile
reglementări. La nivelul naţional autonomia institutului se manifestă prin relaţia
directă a rectorului ITBB cu MECTS şi prin alegerea reprezentanţilor ITBB în
organismele profesionale, conform legii.
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Art. 19 (1). Autonomia ITBB se materializează în: autonomia organizării
structurilor didactice şi ştiinţifice; autonomia financiară şi administrativă;
autonomia funcţională; autonomia didactică; autonomia ştiinţifică; autonomia
jurisdicţională.
(2). Reglementarea competenţelor ITBB se face de către Senat, pe baza
legislaţiei existente, a prezentei Carte şi prin decizii proprii.

1. Autonomia organizatorică şi funcţională
Art. 20 Autonomia organizării structurilor ITBB se materializează în:
a) dreptul de a alege, prin vot secret, structurile de conducere;
b) dreptul de a elabora reglementări proprii cu respectarea legislaţiei în vigoare;
c) dreptul de a selecta corpul profesoral, cercetătorii, studenţii şi personalul
tehnic-administrativ.
Art. 21 Autonomia funcţională a Universităţii se concretizează în dreptul:
a) de a-şi stabili şi ameliora propriile structuri;
b) de a stabili planurile de învăţământ racordate la experienţe universitare de
referinţă;
c) de a-şi alcătui statele de funcţii în raport cu resursele umane şi financiare de
care dispune şi cu prevederile planurilor de învăţământ;
d) de a conferi titlurile didactice şi ştiinţifice;
e) de a-şi orienta cercetarea ştiinţifică şi teologică ;
f) de a iniţia şi dezvolta cooperări şi schimburi internaţionale;
g) de a reglementa şi evalua conduita membrilor comunităţii academice;
h) de a publica reviste, manuale, cursuri, lucrări de cercetare sau orice alte
materiale care sprijină învăţământul şi cercetarea şi de a dispune de aceste
publicaţii conform misiunilor asumate prin Cartă;
i) de a iniţia şi realiza, cu aprobarea Senatului, orice altă activitate conformă cu
prevederile legale şi cu acordurile internaţionale.
2. Autonomia financiară şi administrativă
Art. 22 Autonomia financiară şi administrativă a ITBB se concretizează în:
a) dreptul de a utiliza conform nevoilor, priorităţilor şi deciziilor proprii bugetul
şi resursele financiare de care dispune;
b) dreptul de a realiza venituri prin cercetarea ştiinţifică şi alte prestaţii;
c) dreptul de a stabili taxe în conformitate cu prevederile legale;
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d) dreptul de a orienta investiţiile şi dotările;
e) dreptul de a efectua operaţiuni financiar-bancare cu orice parteneri, în funcţie
de propriile necesităţi materiale;
f) dreptul de a prelua donaţii şi legate, cu aprobarea Senatului;
g) dreptul de a acorda burse şi de a efectua plăţi;
h) dreptul de a administra spaţiul universitar şi întregul patrimoniu conform
necesităţilor proprii;
i) dreptul de a organiza unităţi productive şi de servicii care aduc profituri
financiare sau de alt gen, cu condiţia respectării prevederilor prezentei Carte.
Art. 23 (1). Resursele financiare ale ITBB sunt constituite din finanţarea de
bază şi finanţarea complementară.
(2). Resursele financiare de bază, cuprind finanţarea de la Bisericile din
cadrul CCBR.
Art. 24 Finanţare complementară se realizează din autofinanţare (taxele legal
constituite; venituri obţinute de la agenţii economici; venituri din activitatea de
prestări de servicii - cercetare ştiinţifică, activităţi editoriale etc.; donaţii,
sponsorizări) şi din finanţări externe.
3. Autonomia didactică şi ştiinţifică
Art. 25 Autonomia didactică a Institutului Teologic Baptist din Bucuresti se
concretizează în dreptul:
a) de a organiza, în condiţiile legii, departamente, facultăţi, direcţii de
specializare, programe de studii aprofundate şi de studii postuniversitare;
b) de a organiza activităţi de instruire permanentă şi perfecţionare;
c) de a stabili standarde de evaluare a nivelului de predare a disciplinelor
racordate la experienţe ştiinţifice de performanţă;
d) de a participa la programele internaţionale cu caracter didactic organizate de
Uniunea Europeană sau de alte structuri.
Art. 26 Autonomia ştiinţifică a Universităţii este materializată în dreptul:
a) de a iniţia şi desfăşura programe de cercetare ştiinţifică;
b) de a participa la competiţiile pentru obţinerea granturilor de cercetare;
c) de a utiliza potrivit necesităţilor resursele financiare rezultate din activitatea
de cercetare pe bază de contract;
d) de a realiza publicaţii ştiinţifice şi de a avea edituri proprii;
e) de a organiza în interiorul său centre şi grupuri de cercetare;
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f) de a participa la activităţile organizaţiilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
g) de a participa la programele de cercetare ale Uniunii Europene, la alte sisteme
de cooperare ştiinţifică internaţională şi teologică;
h) de a evalua pe baza propriilor criterii activitatea de cercetare ştiinţifică şi a
adopta măsuri în consecinţă.
4. Autonomia jurisdicţională
Art. 27 (1). Autonomia jurisdicţională a Universităţii reprezintă dreptul său de a
decide prin organismele de conducere proprii asupra modului de aplicare a
Cartei Universităţii, precum şi în legătură cu toate chestiunile ce ţin de
competenţa sa, în condiţiile legii.
(2). Prerogativele decurgând din autonomia jurisdicţională nu pot fi
total sau parţial delegate unor organisme din afara Universităţii.
Art. 28 Respectarea competenţelor este garantată.

Capitolul V
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ITBB
Art. 29 Drepturile şi îndatoririle corpului profesoral din ITBB sunt următoarele:
a) dreptul la dezvoltare profesională şi la perfecţionare;
b) dreptul la cercetare teologică şi ştiinţifică, în conformitate cu libertatea
academică, în orice domeniu se consideră necesar, cu respectarea normelor
deontologice ale cercetării ştiinţifice;
c) dreptul la libera comunicare a rezultatelor cercetării, în cadrul universitar şi în
afara lui;
d) dreptul de a discuta rezultatele cercetării ştiinţifice din domeniul de
competenţă şi de a propune standarde de validare a cunoştinţelor;
e) dreptul de a participa la conducerea facultăţii din care fac parte;
f) dreptul de a alege şi de a fi ales, indiferent de gradul didactic, în funcţii de
conducere, cu excepţia funcţiilor de conducere pentru care se prevăd criterii
speciale de eligibilitate;
g) dreptul de a contesta orice decizie pe cale ierarhică şi la instanţele
judecătoreşti;
h) îndatorirea de a îndeplini integral şi la nivel optim obligaţiile profesionale
prevăzute în statul de funcţii:
i) îndatorirea de a respecta în orice împrejurare standardele eticii creştine;
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j) îndatorirea de a respecta Carta ITBB şi regulamentele stabilite în conformitate
cu ea;
k) îndatorirea de a reprezenta în ţară şi peste hotare standardele ştiinţifice şi etice
creştine şi de a face cunoscute structurile şi criteriile ITBB.
Art.30 Orice membru al comunităţii academice care se consideră victima unui
prejudiciu sau a unei nedreptăţi are dreptul la audienţa eşalonului superior celui
pe care-l incriminează.
Art.31 Membrii comunităţii academice au dreptul să înfiinţeze asociaţii
(societăţi ştiinţifice sau teologice, naţionale şi internaţionale) sau să facă parte
din ele cu respectarea Constituţiei şi a prezentei Carte.
Art.32 Accesul în comunitatea academică prin admiterea ca student ori prin
ocuparea unui post didactic sau de cercetare, precum şi exercitarea unor funcţii
de conducere nu pot fi îngrădite pe motive ţinând de sex, rasă, etnie sau
convingere politică cu respectarea marturisirii de credință a Cultului Creștin
Baptist din Romania.
Art.33 Studenţii ITBB pot urma, pe o perioadă de timp, cursuri în cadrul altor
universităţi din ţară sau străinătate. Echivalarea creditelor de studii obţinute în
alte universităţi se face de către consiliul facultăţii, la cererea studentului, în
conformitate cu regulamentele aprobate de MECTS. Refuzul echivalării se
motivează temeinic, în scris.

Capitolul VI
STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE INSTITUTULUI TEOLOGIC
BAPTIST DIN BUCUREŞTI – ITBB
1. Senatul
Art.34 (1) Senatul ITBB reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai
înalt for de decizie şi deliberare la nivelul Institutului Teologic Baptist.
(2) Senatul este format din maxim 75% personal didactic şi de cercetare
angajat cu contract de muncă şi cumul şi din 25 % reprezentanţi ai studenţilor,
desemnaţi prin vot universal. Mandatul senatului universitar este de 4 ani.
Durata mandatului unui membru al senatului universitar este de 4 ani cu
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posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori. Pentru studenţi durata
mandatului este de 1 an.
(3) Numărul membrilor în Senat se hotărăşte de Senatul care organizează
alegerile şi poate fi cuprins între 16...21 de membri.
(4) Senatul universitar îşi alege prin vot secret un preşedinte care conduce
şedinţele Senatului universitar şi alegerea este avizată de Bordul Director al
ITBB.
Art.35 Senatul are următoarele competenţe, conform legii învăţământului
ţinând cont de specificul dogmatic al CCBR :
a) Garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
b) Elaborează şi adoptă în urma dezbaterii cu comunitatea ITBB, Carta
universitară;
c) Aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile
operaţionale, la propunerea rectorului;
d) Aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare,
structura, organizarea şi funcţionarea ITBB;
e) Aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
f) Elaborează şi aprobă Codul de Asigurare a Calităţii şi Codul de Etica şi
deontologia profesională a ITBB;
g) Adoptă Regulamentul drepturilor şi obligaţiilor studentului;
h) Aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi
funcţionarea ITBB;
i) Încheie contractul de management cu rectorul;
j) Controlează activitatea rectorului şi a consiliului de administraţie prin
comisii specializate;
k) Validează concursurile publice pentru funcţiile consiliului de
administraţie;
l) Aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru
angajarea personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic
resursa umană; aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor
didactice şi de cercetare;
m) Aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu
performanţe profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a
legislaţiei în vigoare;
n) Acordă titlurile de Profesor Emerit, Doctor Honoris Causa,
Profesor Honoris Causa, Membru de Onoare al Senatului;
o) Aprobă propunerile facultăţilor de conducători de doctorat şi de
specializări la doctorat.
13

Art.36 Colaborarea Institutului Teologic Baptist Bucureşti cu instituţii de
învăţământ din ţară sau străinătate se stabileşte de către Senat.
Art.37 Senatul poate fi convocat de rector sau la cererea a cel puţin o treime din
membrii Senatului.
La începutul fiecărei şedinţe a Senatului se distribuie procesul verbal
conţinând deciziile din cadrul şedinţei precedente şi se corectează unele decizii
dacă este necesar.
Art.38 Senatul se consideră dizolvat în ziua întrunirii noului Senat.

2. Rectorul
Art.39 Rectorul este conducătorul principal al activităţilor academice şi
administrative din Institut.
Art.40 Rectorul acţionează astfel încât să aplice prevederile Cartei,
Regulamentelor ITBB şi deciziile luate de Senat. Rectorul este responsabil de
activitatea sa în faţa Senatului şi Bordului Director.
Art.41 Rectorul poate delega oricare din competenţele sale prorectorului. În
perioada când lipseşte din Institut, din motive întemeiate, prorectorul îl
înlocuieşte.
Art.42 Rectorul are următoarele competenţe:
a) Asigură managementul ITBB pe baza contractului încheiat cu senatul
b) Propune spre aprobarea senatului proiectul de buget şi raportul privind
execuţia bugetară
c) Prezintă senatului şi bordului director cel târziu până în prima zi
lucrătoare a lunii aprilie raportul anual.
d) Conduce consiliul de administraţie
e) Emite deciziile de numire şi eliberare din funcţie a titularilor funcţiilor de
conducere din ITBB, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei
carte.
f) dispune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor.
g) Întocmeşte strategia ITBB pe termen mediu
h) Reprezintă Institutul în raporturile cu MECTS, în Consiliul Naţional al
Rectorilor şi în organismele internaţionale la care Institutul este afiliat.
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i) Analizează contestațiile depuse de candidaţii la admitere de studenţii
examinaţi de absolvenţi în cursul examenelor de finalizare a studiilor.
j) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de senat în conformitate cu contractul
de management şi legislaţia în vigoare.
k) Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel
mult o dată, în urma unui nou concurs, conform prevederilor Cartei
universitare. O persoană nu poate fi rector al aceleaşi instituţii de
învăţământ superior pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în
care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.
Art.43 (1) Rectorul se desemnează prin una din următoarele modalităţi:
a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senatul
universitar nou-ales, conformă cu prezenta lege, sau
b) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de
cercetare titulare din cadrul ITBB şi al reprezentanţilor studenţilor din
senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.
(2) Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute la alin.
(1), se stabileşte cu minimum şase luni înainte de fiecare desemnare a
rectorului, prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi
de cercetare titulare din cadrul ITBB şi al reprezentanţilor studenţilor din
senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.
Art.44 Candidatul trebuie să fie cadru didactic titular şi să aibă avizul CCBR.
Conform legii, rectorul este confirmat de MECTS.
Art.45 (1) Rectorul poate demisiona din funcţie prin înaintarea unui referat
scris către Senat.
(2) Rectorul poate fi demis de către senat şi bordul director în condiţiile
specificate prin contractul de management.
(3) Rectorul poate fi revocat din funcţie de către ministrul de resort în cazurile
prevăzute prin lege.
Art.46 Rectorul confirmat de MECTS, pe baza consultării Senatului universitar
îşi numeşte prorectorii. Prorectorii îndeplinesc acele funcţii care le sunt delegate
de către rector prin ordin scris sau care sunt decise de către Senat. Durata
mandatului de prorector este de patru ani iar numărul maxim de mandate două.
Art.47 Institutul este angajat faţă de terţi prin semnătura rectorului sau a unuia
dintre locţiitorii săi (prorector sau decan).
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Art.48 Prorectorul poate demisiona din postul deţinut prin înaintarea unui
referat scris către Senat.
3. Consiliul facultăţii
Art. 49 Componenţa membrilor consiliului facultăţii este de maximum 75 %
cadre didactice, respectiv minimum 25 % studenţi. Reprezentanţii cadrelor
didactice şi de cercetare în consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul universal al
tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, iar reprezentanţii
studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii
facultăţii.
Numărul membrilor în Consiliu se hotărăşte de Senatul care organizează
alegerile şi poate fi cuprins între 9...16 membri.
Art.50 Consiliul facultăţii organizează şi conduce întreaga activitate din
facultate. Conducerea operativă a facultăţii este asigurată de către decan.
Consiliul facultăţii are următoarele competenţe:
a) Defineşte şi redefineşte misiunile facultăţii;
b) Elaborează şi avizează planurile de învăţământ;
c) Întocmeşte rapoartele de autoevaluare în vederea evaluării academice şi
acreditării facultăţii şi secţiilor de specializare;
d) Stabileşte criteriile şi standardele pentru evaluarea periodică a corpului
profesoral şi a personalului de cercetare;
e) Stabileşte criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a
posturilor didactice cu respectarea criteriilor şi standardelor minime
stabilite la nivel naţional, cu aprobarea Bordului Director, conform Legii
Nr. 1 / 2011
f) Aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de
asistent, lector şi conferenţiar şi propune comisiile de concurs pentru
ocuparea posturilor de profesor; aprobă acordarea titlurilor didactice de
asistent, lector, conferenţiar şi profesor;
g) aprobă cadrele didactice asociate şi avizează cererile de acordarea titlului
de profesor consultant ;
h) avizează propunerile de conducători de doctorat şi de specializări la
doctorat;
i) avizează acordarea titlului de doctor;
j) propune condiţiile specifice de admitere la toate nivelurile de studii,
organizează concursurile de admitere, stabileşte criteriile şi condiţiile de
înscriere la a doua specializare a absolvenţilor cu diplomă de licenţă,
conform legii învăţămţntului;
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k) stabileşte criteriile specifice pentru transferul interuniversitar al studenţilor
şi avizează cererile de transfer, în conformitate cu reglementările emise de
MECTS;
l) Analizează şi avizează cererile de recunoaştere sau echivalare a creditelor,
certificatelor şi diplomelor de studii, conform instrucţiunilor MECTS;
m) Stabileşte lista studenţilor care beneficiază de burse şi de alte forme de
sprijin;
n) Organizează manifestări ştiinţifice;
o) Stabileşte, cu aprobarea senatului acorduri de colaborare cu instituţii din
ţară sau străinătate.
4. Decanul
Art.51
(1) Decanul este selectat prin concurs public organizat de noul rector şi validat
de senatul universitar. La concurs pot participa candidaţii avizaţi de consiliul
facultăţii cu votul majorităţii simple a membrilor acestuia şi pe baza unei
metodologii specifice elaborate de Senatul universitar. Consiliul facultăţii
validează cel puţin doi candidaţi care trebuie să obţină şi avizul CCBR.
(2) Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea
facultăţii. Decanul prezintă anual un raport consiliului facultăţii privind starea
facultăţii. Decanul conduce şedinţele consiliului facultăţii şi aplică hotărârile
rectorului, Consiliului de Administraţie şi Senatului ITBB.
(3) Decanul propune consiliului facultăţii: structura, organizarea şi funcţionarea
facultăţii. Decanul avizează programele de studii gestionate de facultate.
Întocmeşte rapoartele anuale privind starea generală a facultăţii, asigurarea
calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii. Analizează şi
aprobă cererile curente ale studenţilor din cadrul facultăţii.
(4) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către decanul
facultăţii în temeiul prevederilor din cartea universitară atunci când se dovedeşte
că acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor
codului de etică şi deontologie. Decanul poate dispune reorganizarea
examenului.
5. Departamentul. Directorul de departament.
Art.52 Directorul de departament ajutat de consiliul departamentului realizează
managementul şi conducerea operativă a departamentului.
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Art.53 Directorul de departament răspunde de planurile de învăţământ, de
statele de funcţii, de managementul cercetării şi calităţii şi de managementul
financiar al departamentului.
Art.54 Departamentele (denumire şi componenţă) sunt propuse de consiliul
facultăţii şi aprobate de Senat.
Art.55 Consiliul departamentului este format din cadrele didactice titulare din
departament (profesori, conferenţiari, lectori). Consiliul departamentului este
avizat de către consiliul facultăţii.
Art.56 Directorul de departament este ales prin vot secret dintre membrii
consiliului departamentului şi trebuie să fie avizat de către Senat şi Bordul
Director.
6. Consiliul de administraţie
Art.57 Consiliul de administraţie al ITBB este numit de Bordul diretor al ITBB
şi este format din:
Rector, directorul administrativ, decani, director economic sau contabilul şef,
administratorii de cămine şi cantine şi doi reprezentanţi ai studenţilor.
Consiliul de Administraţie funcţionează în subordinea Senatului.
Art.58 Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe:
a) Asigură gestionarea operativă a Institutului în plan economic,
administrativ şi de secretariat;
b) Stabileşte în termeni operaţional bugetul instituţional, formulează către
Senat propuneri cu privire la constituirea şi repartizarea bugetului pe
structurile componente ale Institutului şi încadrarea personalului didactic
conform legii;
c) formulează propuneri către Senat cu privire la măsurile de optimizare a
gestionării Institutului. Stabileşte destinaţia fondurilor proprii şi a
condiţiilor în care sunt utilizate de către facultăţi şi departamente.
d) analizează sau avizează propuneri cu privire la alocarea spaţiului de
învăţământ şi de cercetare;
e) analizează sau avizează propuneri cu privire la investiţiile majore;
analizează sau avizează propuneri cu privire la schemele de încadrare cu
personal tehnic şi administrativ;
f) Administrează căminele şi cantinele ITBB;
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g) Aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
h) Formulează propuneri către Senatul universitar de terminare a acelor
programe de studii care nu se mai încadrează în misiune universităţii sau
care sunt ineficiente academic şi financiar;
i) Aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de
Senatul universitar şi Bordul Director;
j) Propune Senatului universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi
mediu şi politici pe domenii de interes ale universităţii.
k) Avizează acordurile de consorţiu şi parteneriat cu alte instituţii de
învăţământ superior, cercetare şi fundaţii din ţară şi din străinătate.
l) Consiliul de Administraţie este condus de către rector. Problemele
operative sunt rezolvate de directorul administrativ cu aprobarea
rectorului.
Art.59 Persoanele care ocupă funcţii de conducere sau care fac parte din
structurile şi organismele de conducere ale ITBB pot fi revocate din funcţie în
conformitate cu codul muncii, statutul de funcţionare şi organizare al CCBR,
carta ITBB, regulamentul de ordine interioară a ITBB şi codul de etică
universitară al ITBB.
7. Bordul Director
Art. 60 Bordul Director este format din:
a) Un reprezentant al Comitetului Executiv al CCBR din România;
b) Câte un reprezentant al fiecărei Comunităţi Creştine Baptiste din
România;
c) Următorii reprezentanţi ai ITBB: rector, prorector, decanii, contabilul sef,
un reprezentant al studenţilor ales anual de aceştia (cu vot consultativ),
directorii de departamente;
d) Reprezentantul fundaţiei BBTS;
e) Un reprezentant al Asociaţiei Bisericilor Baptiste Române din SUA;
f) Un număr de 1-3 reprezentanţi dintre susţinătorii financiari;
Art.61 Bordul Director are următoarele competenţe:
a) Supraveghează din partea CCBR, toată activitatea Institutului Teologic
Baptist Bucureşti;
b) Veghează asupra respectării principiilor dogmatice ale Institutului
Teologic Baptist Bucureşti;
c) Verifică competenţa spirituală a conducerii academice şi administrative;
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d) Asigură fondurile de finanţare a Institutului din partea Bisericilor Creştine
Baptiste din România;
e) Urmăreşte modul în care se realizează gestiunea şi protecţia resurselor
ITBB
f) Veghează asupra respectării disciplinei;
g) Analizează oportunităţile dezvoltării Institutului Teologic Baptist
Bucureşti. Aprobă modalităţile în care se pot construi, deţine şi folosi elemente
aferente bazei materiale a ITBB necesare educaţiei şi cercetării ştiinţifice.
h) Examinează contextul social naţional şi internaţional cu scopul de a
elabora prognoze pe termen mediu şi analizează impactul acestora asupra ITBB
în scopul hotărârii condiţiilor pentru încheierea de contracte cu instituţii publice
şi alţi operatori economici în vederea unor programe de cercetare aplicativă şi a
creşterii nivelului de calificare a specialiştilor cu studii universitare.
i) Analizează şi aprobă modalităţile în care se derulează acţiunile de
cooperare ale ITBB, încheierea de contracte şi participarea la organizaţiile
europene şi internaţionale.
Capitolul VII
ALEGEREA STRUCTURILOR DE CONDUCERE

1. Principii generale
Art.62 In conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 şi ale prezentei Carte,
membrii comunităţii academice au dreptul de a lua parte la conducerea treburilor
universitare.
Art.63 Alegerile structurilor de conducere de la nivelul departamentelor,
facultăţilor şi Institutului sunt realizate pe structurile autorizate sau acreditate
conform Legii nr. 1 / 2011 şi Carta ITBB cu avizele Bordului Director.
Art.64 O persoană poate ocupa o singură funcţie de conducere conform legii.
Rectorul nu poata cumula şi funcţia de decan conform legii.
Art.65 (1) Alegerile structurilor de conducere sunt realizate succesiv la nivelul
departamentelor, facultăţilor şi Institutului.
(2) Alegerile sunt organizate de conducerile în exerciţiu de la nivelul
respectiv, în conformitate cu calendarul stabilit de Senat.
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Art. 66 (1) Alegerile se fac pe bază de vot direct şi secret. Fiecare persoană are
dreptul la un singur vot.
(2) Adunările de alegeri sunt legal constituite prin prezenţa a cel puţin
două treimi din numărul membrilor colectivelor respective (facultăţi şi
departamente).
(3) Se declară alese în structurile de conducere, în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi "pentru", persoanele care au obţinut
majoritatea voturilor (jumătate plus unu) din totalul membrilor electori.
Art.67 Funcţiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de
director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare,
microproducţie nu se cumuluează.
Art.68 (1) Structurile de conducere sunt alcătuite din cadre didactice
reprezentative, cu prestigiu ştiinţific şi didactic, cu autoritate morală creştină şi
cu reale aptitudini manageriale.
(2) Reprezentarea studenţilor în structurile de conducere al ITBB se va
face cu respectarea statutului specificului dogmatic şi canonic al CCBR
(3) Alegerea unei persoane într-o structură de conducere se face numai
cu consimţământul acesteia.
Art.69 (1) Persoanele alese în funcţii de conducere trebuie să fie membri cu
drepturi depline ai comunităţii academice a ITBB.
(2) Calitatea de membru în organismele de conducere se pierde ca
urmare a încetării contractului de muncă sau a încetării calităţii de student.
Locurile rămase vacante în structurile de conducere se ocupă prin aceeaşi
procedură ca la alegeri.
Art.70 Persoanele care, din diverse motive, nu-şi exercită atribuţiile de
conducere asumate o perioadă mai lungă de 90 de zile consecutive vor fi
considerate demisionare din funcţiile de conducere pe care le deţin.
Art.71 Mandatul noilor structuri de conducere începe în termen de cel mult 10
de zile de la data validării alegerilor. În perioada dintre data alegerilor şi cea la
care îşi preiau prerogativele noile organisme, activitatea de conducere este
exercitată de organismele în funcţie la data alegerilor.
Art.72 Toţi membrii senatului universitar, fără excepţie, vor fi stabiliţi prin
votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor
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titulari, respectiv al tuturor studenţilor. Organizarea senatului ITBB se va face
cu respectarea statutului şi specificului dogmatic şi canonic al CCBR.
Art.73 Cu prilejul desfăşurării alegerilor de la nivelul departamentului se
încheie un proces-verbal care conţine rezultatele votului, şi numele directorului
de departament. Procesul-verbal, semnat de cel care l-a întocmit şi de toţi
membrii consiliului departamentului, va fi depus la secretariatul facultăţii, unde
se păstrează pe toată perioada mandatului, după care se arhivează.
Art.74 Senatul în funcţiune la data organizării alegerilor analizează modul de
desfăşurare a alegerilor de la nivelul facultăţilor şi confirmă legalitatea alegerii
directorilor de departament. În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor
Cartei Universitare, Senatul este împuternicit să hotărască organizarea de noi
alegeri în termen de o săptămână de la data luării deciziei de invalidare.
Art.75 Numirea membrilor Bordului Director se face pe o perioadă de patru ani,
reprezentantul studenţilor fiind ales prin vot universal, direct şi secret al
studenţilor. Membrii Bordului Director sunt validaţi de către Consiliul Uniunii
CCBR.
Art.76 Preşedintele Bordului Director este propus de bord şi validat de Consiliul
CCBR.
Bordul Director poate propune Consiliului Uniunii, revocarea înainte de
termen a oricărui membru din cadrul Senatului ITBB, în caz de abatere de la
doctrina baptistă, cădere în păcat sau neîndeplinirea intenţionată a atribuţiilor. În
caz că acesta refuză revocarea, îşi pierde dreptul de reprezentare în Senat.
Capitolul IX
PROCEDURA DE ADOPTARE ŞI MODIFICARE A CARTEI

Art.77 Prezenta CARTĂ este elaborată de Senatul Institutului Teologic Baptist
din Bucureşti, avizată de Preşedintele Cultului Creştin Baptist din România.
Prezenta CARTĂ este în acord cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii
Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 şi va fi transmisă MECTS pentru aprobare .
Art.78 Modificarea CARTEI se face la propunerea Rectorului sau la iniţiativa a
cel puţin unei treimi din membrii Senatului.
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Art.79 Prezenta CARTA intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011 după ce a
fost avizată de Senat, Preşedintele CCBR şi a fost aprobată de MECTS. De la
aceeaşi dată, se abrogă CARTA precedentă.
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