
Carta Institutului Teologic Baptist 
 
Capitolul I – Dispoziţii generale 

Art.1 : Institutul Teologic Baptist din Bucuresti este o institutie de învatamânt de grad universitar, 
apartinând Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste din România. Institutul Teologic Baptist are personalitate 
juridica. 

Art.2 : Institutul Teologic Baptist fiinteaza pe baza hotarârii din 15 octombrie 1990 a Comitetului Uniunii 
Bisericilor Crestine Baptiste din România si a Hotarârii Guvernului României nr. 1225 / 23 noiembrie 
1990. Institutul Teologic Baptist Bucuresti se reclama ca succesor al Seminarului Teologic Baptist 
Bucuresti înfiintat în 1921 si contribuie la dezvoltarea si modernizarea învatamântului teologic. 

Institutul Teologic Baptist Bucuresti se organizeaza si functioneaza pe baza prezentei CARTE aprobata 
de Consiliul Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste din România. 

Identitatea Institutului Teologic Baptist Bucuresti este fixata prin:  
• Denumire : INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST BUCURESTI  
• Emblema, sigiliu, tinuta de ceremonie (roba si toca), stabilite de Senat  
• Ziua Institutului Teologic Baptist Bucuresti : prima duminica din Octombrie si se sarbatoreste prin 
organizarea de manifestari stiintifice si religioase.  
• Sediul Rectoratului : Str. Berzei, nr.29, sect.1, 70759, Bucuresti, România 

Art.3 : Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din România supravegheaza si controleaza Institutul 
Teologic Baptist din Bucuresti. 

Consiliul Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste din România aproba: 
a) înfiintarea unor noi facultati sau sectii;  
b) numarul de locuri la cursul de zi. 

Comisia pentru învatamânt teologic a Uniunii supravegheaza sub aspect doctrinar activitatea Institutului.  
Cenzorii Uniunii efectueaza controale financiare la cererea Comitetului Executiv al Uniunii. Controlul 
financiar premergator Congresului electiv al Uniunii este obligatoriu. 

Art. 4 : Comunitatea academica a ITB este constituita din corpul profesoral personalul de cercetare, 
studentii facultatilor si studentii programelor post universitare. Ramân membrii ai comunitatii universitare, 
absolventii, alumnii, profesorii si cercetatorii care au lucrat în ITBB, dar fara a avea prerogative si 
competente decizionale. Comunitatea academica foloseste în activitatea ei personal auxiliar si 
administrativ. 

Art. 5 : Activitatea Institutului Teologic Baptist are ca baza învatatura Sfintelor Scripturi, respectând 
Marturisirea de Credinta a Bisericilor Crestine Baptiste din România. 

Art. 6 : Autonomia universitara – întemeiata pe prevederile constitutiei, legii învatamântului ca si pe 
reglementarile proprii (marturisirea de credinta a UBR si regulamentele aprobate de UBR) – se manifesta 
în libertatea de decizie a institutului fata de organisme statale sau politice în probleme care privesc 
structura institutiei, activitatea de învatamânt, de cercetare, administrativa, financiara precum si 
raporturile sale cu institutii similare din tara si strainatate. 



Art. 7 :  
• Spatiul ITBB cuprinde edificiile, terenurile si dotarile puse la dispozitia comunitatii academice pentru 
desfasurarea procesului de învatamânt si de cercetare, pentru locuinta, masa si studiu, pentru 
desfasurarea de activitati religioase, culturale si sportive cât si cladirile destinate serviciilor de 
administratie. 

• Spatiul universitar este inviolabil cu exceptia cazurilor de forta majora si flagrant delict. Organele de 
ordine publica pot interveni în spatiul institutului numai cu permisiunea sau la cererea Rectorului, a 
Senatului (daca exista timpul necesar). Camerele de locuit din camine beneficiaza de acelasi statut legal 
ca si locuintele particulare. 

Art. 8 : În baza Cartei ITBB se vor elabora regulamente privind:  
• Functionarea institutului  
• Functionarea caminelor  
• Admiterea studentilor  
• Conduita corpului profesoral  
• Conduita studentilor  
• Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice  
• Elaborarea programelor de studii 

Capitolul II – Misiunea şi obiectivele Institutului Teologic Baptist, 
Bucuresti 

Art. 9: ITBB are ca si obiective:  
• pregatirea de pastori si deserventi ai Bisericilor Crestine Baptiste din România si din comunitatile 
românesti din diaspora  
• pregatirea de cadre didactice pentru învatamântul teologic si religios în colaborare cu Universitatea 
Bucuresti, Facultatea de Teologie Baptista.  
• Actualizare permanenta a pregatirii pastorilor si deserventilor UBR  
• Formarea de specialisti cu pregatire superioara pentru învatamântul superior 

Art. 10: ITBB emite diplome de licenta si diplome de studii aprofundate (Master), diplome de absolvire la 
colegii, diplome de studii academice (post-universitare), certificate pentru studii de scurta durata atribuie 
titlul de doctor în stiinte teologice, marcheaza contributia unor personalitati din tara si strainatate la viata 
stiintifica si religioasa a lumii contemporane cu titlurile de: doctor honoris causa si profesor onorific. 

Capitolul III – Organizarea si functionarea Institutului Teologic 
Baptist, Bucuresti 

Art. 11: • Comunitatea academica a ITBB este deschisa cetatenilor români si straini, fara discriminari, în 
conditiile impuse de organizarea ei interna: student, profesor, cercetator, student postgradual. Criteriile 
fundamentale ale apartenentei la comunitatea academica sunt: calitatea de crestin, competenta 
profesionala, corectitudinea comportamentala si abilitatea corespunzatoare  
• Acceptarea în comunitatea academica se face prin concurs de admitere pentru studenti si concurs 
pentru posturile didactice si de cercetare 

Art. 12 : Functionarea în spatiul universitar al ITBB a unei structuri organizatorice cu sau fara 
personalitate juridica este supusa aprobarii senatului 



Art. 13 : Comunitatea academica este atasata principiilor si normelor credintei crestine baptiste si a 
performantelor academice, apara aceste valori si actioneaza pentru promovarea lor în societatea 
româneasca. 

Art. 14 : Activitatea de pregatire se realizeaza la nivelul principiilor si metodologiilor didactice moderne si 
trebuie sa fie deschisa îmbunatatirilor permanente. Planurile de învatamânt, fundamentate pe principiile 
sistemului de credite de studii ale curriculumului si ale modulizarii, cuprind: discipline obligatorii, optionale 
si facultative. Sistemul de credite transferabile intra si interuniversitare permite mobilitatea studentilor si 
flexibilitate în programul de studii. 

Capitolul IV – Organismele de conducere ale Institutului Teologic 
Baptist, Bucuresti 

1. Catedra 

Art.15 : Catedra organizeaza si coordoneaza activitatea de învatamânt si cercetare stiintifica în domenii 
academice specifice. 

Art.16 : Catedra are urmatoarele competente:  
•  propune planurile de învatamânt pentru specializari  
•  întocmeste, aproba si evalueaza programele disciplinelor de studiu si ale activitatilor de pregatire 
practica  
•  stabileste modalitatile de evaluare a studentilor în acord cu normele generale stabilite de consiliul 
facultatii  
•  analizeaza si avizeaza cererile de recunoastere sau echivalare a creditelor de studii  
•  evalueaza activitatea corpului profesoral si a personalului de cercetare din catedra  
•  asigura realizarea de catre corpul profesoral si de catre personalul de cercetare a obligatiilor din statele 
de functii  
•  propune scoaterea la concurs a posturilor didactice si de cercetare  
•  organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare  
•  coordoneaza activitatea de cercetare din catedra si organizeaza manifestari stiintifice. Avizeaza 
functionarea centrelor si a unitatilor de cercetare care utilizeaza infrastructura facultatii  
•  coordoneaza activitatea de pregatire prin doctorat în domeniul lor de competenta  
•  utilizeaza resursele materiale si financiare puse la dispozitie cu respectarea prevederilor legale  
•  participa la competitiile pentru obtinerea de fonduri suplimentare  
•  propune stabilirea unor acorduri de colaborare cu parteneri din tara sau strainatate 

2. Consiliul facultatii 

Art.17 : Consiliul facultatii organizeaza si conduce întreaga activitate din facultate. Conducerea operativa 
a facultatii este asigurata de catre decan. 

Art. Consiliul facultatii are urmatoarele competente:  
•  Defineste si redefineste misiunile facultatii  
•  elaboreaza si avizeaza planurile de învatamânt  
•  întocmeste rapoartele de autoevaluare în vederea evaluarii academice si acreditarii facultatii si sectiilor 
de specializare  
•  stabileste criteriile si standardele pentru evaluarea periodica a corpului profesoral si a personalului de 
cercetare  
•  stabileste criteriile si standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice cu 
respectarea criteriilor si standardelor minime stabilite la nivel national  
•  aproba comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de preparator, asistent si lector (sef 



de lucrari) si propune comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de conferentiar si profesor, aproba 
acordarea titlurilor didactice de preparator, asistent si lector (sef de lucrari) si avizeaza acordarea titlurilor 
didactice de conferentiar si profesor  
•  aproba cadrele didactice asociate şi avizeaza cererile de acordarea titlului de profesor consultant si 
cererile de prelungire a activitatii peste vârsta de pensionare  
•  avizeaza propunerile de conducatori de doctorat si de specializari la doctorat  
•  avizeaza acordarea titlului de doctor  
•  propune conditiile specifice de admitere la toate nivelurile de studii, organizeaza concursurile de 
admitere, stabileste criteriile si conditiile de înscriere la a doua specializare a absolventilor cu diploma de 
licenta  
•  stabileste criteriile specifice pentru transferul interuniversitar al studentilor si avizeaza cererile de 
transfer  
•  analizeaza si avizeaza cererile de recunoastere sau echivalare a creditelor, certificatelor si diplomelor 
de studii 
•  stabileste lista studentilor care beneficiaza de burse si de alte forme de sprijin  
•  face propuneri pentru alegerea decanului  
•  organizeaza manifestari stiintifice  
•  stabileste, cu aprobarea senatului acorduri de colaborare cu institutii din tara sau strainatate 

3.  Senatul 

Art. 18 : Senatul ITBB este format din:  
•  Rector  
•  Prorector  
•  Directorul de studii pe ITBB  
•  Decani  
•  Directori de studii pe facultati  
•  Şefii de catedre sau câte un delegat din partea fiecarei catedre  
•  delegatul studentilor 

Art.19 : Senatul are urmatoarele competente:  
•  elaboreaza si propune aprobarea bordului de directori  
•  aproba înfiintarea si desfiintarea de catedre, unitati de cercetare, servicii sau productie pe baza 
propunerilor facultatilor avizate de Consiliul Academic  
•  propune înfiintarea sau desfiintarea de cursuri sau scoli pe baza propunerilor avizate de Colegiul 
Academic  
•  propune bordului de directori cifrele de scolarizare pe baza propunerii facultatilor, departamentelor si 
colegiilor , avizate de Consiliul Academic si Consiliul de Administratie  
•  aproba planurile de învatamânt ale facultatilor, colegiilor sau sectiilor de specializari pe baza 
propunerilor avizate de Colegiul Academic  
•  propune înfiintarea de noi facultati si colegii si urmareste îndeplinirea procedurilor legale de acreditare  
•  valideaza alegerile decanilor si consiliilor facultatilor si departamentelor  
•  aproba raportul Consiliului de Administratie cu privire cu privire la constituirea si executia bugetului  
•  valideaza rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice de preparatori, asistenti si lectori 
(sefi de lucrari), avizate de catre consiliile facultatilor  
•  aproba rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor de conferentiar si profesor  
•  acorda titlurile de profesor consultant, Doctor Honoris Causa, Profesor Honoris Causa si Membru de 
onoare al Senatului  
•  aproba propunerile facultatilor de conducatori de doctorat si de specializari la doctorat  
•  aproba mentinerea în activitate a unor profesori peste limita de vârsta de pensionare  
•  valideaza constituirea Colegiului Academic ;i a Consiliului de Administratie 

Art. 20 : Colaborarea Institutului Teologic Baptist Bucuresti cu institutii de învatamânt din tara sau 
strainatate se stabileste de catre Senat. 



Bordul de directori sau Consiliul Uniunii poate anula hotarârile Senatului în acest legate de aceasta 
activitate, la sesizarea Comitetului Executiv sau a Comisiei pentru învatamânt teologic din Uniunea 
Bisericilor Crestine Baptiste din România. 

Art.21 : La începutul fiecarei sedinte a Senatului se distribuie procesul verbal continând deciziile din 
cadrul sedintei precedente i se corecteaza daca este necesar 

Art.22 : Senatul se considera dizolvat în ziua întrunirii noului Senat. 

4.  Rectorul 

Art.23 : Rectorul este conducatorul principal al activitatilor academice si administrative din Institut si 
presedintele Senatului. Rectorul conduce activitatea Colegiului Academic. 

Art.24 : Rectorul actioneaza astfel încât sa aplice prevederile Cartei si Regulamentului Institutului si 
deciziile luate de Senat. Rectorul este responsabil de activitatea sa în fata Senatului. 

Art.25 : Rectorul poate delega oricare din competentele sale prorectorului. În perioada când lipseste din 
Institut, din motive întemeiate, prorectorul îl înlocuieste. 

Art.26 : Rectorul poate demisiona din functie prin înaintarea unui referat scris catre Senat. 

Art.27 : Rectorul are urmatoarele competente:  
•  numeste si elibereaza din functie personalul tehnic si administrativ  
•  dispune înmatriculari si exmatriculari ale studentilor  
•  acorda titlul de doctor pe baza propunerilor facultatilor, în urma îndeplinirii procedurilor legale în 
vigoare  
•  reprezinta Institutul în raporturile cu Ministerul Educatiei Nationale, în Consiliul National al Rectorilor si 
în organismele internationale la care Institutul este afiliat. 

Art.28 : Prorectorul îndeplineste acele functii care îi sunt delegate de catre rector prin ordin scris sau care 
sunt decise de catre Senat 

Art.29 : Prorectorul poate demisiona din postul detinut prin înaintarea unui referat scris catre Senat. 

Art.30 : Directorul de studii îndeplineste sarcinile care îi sunt formulate de rector prin ordin verbal sau 
scris si asigura functionarea statutara a Senatului si Colegiului Academic. 

Art. 31 : Institutul este angajat fata de terti prin semnatura rectorului sau a unuia dintre loctiitorii sai 
(prorector sau decan) si a secretarului sau a contabilului Institutului, dupa caz. 

5. Colegiul academic 

Art.32 : Colegiul Academic, care asigura managementul problemelor academice, este un organism 
consultativ format din : 
•  Rector  
•  Prorector  
•  Director de studii pe ITBB  
•  Decanii facultatilor 

Art.33 : Colegiul Academic are urmatoarele competente:  
•  avanseaza, analizeaza si avizeaza propunerile de înfiintare sau desfiintare de facultati, departamente, 



colegii, sectii, catedre sau unitati de cercetare  
•  avanseaza, analizeaza si avizeaza propunerile de înfiintare sau desfiintare de scoli sau cursuri 
postuniversitar, de specializare la doctorat si de conducatori de doctorat  
•  analizeaza si avizeaza planurile de învatamânt ale facultatilor si colegiilor în functie de standardele 
nationale si internationale  
•  propune, analizeaza si avizeaza criteriile de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor 
didactice si de cercetare din Institut.  
•  Propune si avizeaza propunerile de acordare a titlurilor de profesor consultant, Doctor Honoris Causa, 
Profesor Honoris Causa si Membru de Onoare al Senatului.  
•  Propune si avizeaza criteriile si standardele de evaluare periodica a corpului profesoral si a 
cercetatorilor. 

6. Consiliul de administratie 

Art. 34 : Consiliul de administratie al ITBB este format din:  
•  Rector  
•  Prorector  
•  Contabilul sef  
•  Secretarul sef  
•  Directorul administrativ  
•  Reprezentantul studentilor 

Consiliul de Administratie functioneaza în subordinea Senatului  
Consiliul de Administratie este condus e catre rector. 

Art.35 : Consiliul de Administratie are urmatoarele competente:  
•  asigura gestionarea operativa a Institutului în plan economic, administrativ si de secretariat  
•  formuleaza catre Senat propuneri cu privire la constituirea si repartizarea bugetului pe structurile 
componente ale Institutului  
•  formuleaza propuneri catre Senat cu privire la masurile de optimizare a gestionarii Institutului  
•  analizeaza sau avizeaza propuneri cu privire la alocarea spatiului de învatamânt si de cercetare  
•  analizeaza sau avizeaza propuneri cu privire la investitiile majore  
•  analizeaza sau avizeaza propuneri cu privire la schemele de încadrare cu personal tehnic si 
administrativ 

7. Bordul director 

Art. 36 : Bordul director este format din:  
- doi reprezentanti ai Comitetului Executiv al Uniunii Crestine Baptiste din România, desemnati de acesta; 

•  reprezentanti ai Institutului Teologic Baptist:  
•  rector  
•  prorector  
•  decani  
•  contabil  
•  director de studii al ITBB  
•  un reprezentant al studentilor ales anual de acestia (cu vot consultativ) 

- câte un reprezentant al fiecarei Comunitati Crestine Baptiste din România. 

Art. 37 : Bordul director are urmatoarele competente:  
•  supravegheaza din partea Uniunii Crestine Baptiste din România, toata activitatea Institutului Teologic 
Baptist Bucuresti  



•  vegheaza asupra respectarii principiilor dogmatice ale Institutului Teologic Baptist Bucuresti  
•  verifica competenta spirituala a conducerii academice si administrative  
•  asigura fondurile de finantare a Institutului din partea Bisericilor Crestine Baptiste din România  
•  vegheaza asupra respectarii disciplinei  
•  analizeaza oportunitatile dezvoltarii Institutului Teologic Baptist Bucuresti 

Capitolul V – Alegerea organismelor de conducere 

Art. 38 : Rectorul Institutului este ales de Consiliul Uniunii si trebuie sa fie cadru didactic al Institutului. El 
conduce activitatea curenta a Institutului si prezinta semestrial rapoarte Senatului si Bordului de directori, 
iar o data pe an, Consiliului Uniunii sau Congresului, dupa caz. 

Art. 39 : Prorectorul, decanii si directorii de studii sunt numiti de Senatul Institutului, la propunerea 
Consiliului Academic. 

Art. 40 : Numirea membrilor Bordului director se face pe o perioada de patru ani, reprezentantul 
studentilor va fi desemnat anual. Membrii Bordului director se ratifica de catre Consiliul Uniunii. 

Presedintele Bordului director este numit de Consiliul Uniunii la propunerea Bordul director, dintre 
reprezentantii Consiliului Uniunii sau ai Comunitatilor Bisericilor Crestine Baptiste din România. 

Bordul director poate propune Consiliului Uniunii, înlocuirea înainte de termen a oricarui membru, în caz 
de abatere de la doctrina baptista, cadere în pacat sau neîndeplinirea intentionata a atributiilor. În caz ca 
acesta refuza înlocuirea, îsi pierde dreptul de reprezentare în Senat. Consiliul Uniunii va ratifica 
înlocuirea. 

Art. 41 : Consiliul Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste din România este ales conform Statutului de 
organizare si functionare a Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste din România. 

Capitolul VI – Procedura de adoptare si modificare a cartei 

Art.42 : Prezenta CARTA este elaborata de Senatul Institutului Teologic Baptist din Bucuresti, avizata de 
Bordul de directori ai Institutului Teologic Baptist din Bucuresti si aprobata de Consiliul Uniunii Bisericilor 
Crestine Baptiste din România. 

Art.43 : CARTA precedenta devine nula în momentul aprobarii noii CARTE a Institutului Teologic Baptist 
din Bucuresti. 

RECTOR,  
Prof.univ.dr. VASILE TALPOS Pastor, 

Presedinte Bord director,  
BENIAMIN POPLACEAN 

  

 


