INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ
Instituţie acreditată prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008.
Bucureşti, B-dul Uverturii, nr. 210-220, Sect. 6, 060946,
Tel. 021. 4341623; Fax. 021. 4347515; secretariat@itpbucuresti.ro; www.itpbucuresti.ro

Nr. ........../...........................

CARTA INSTITUTULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI

PREAMBUL
Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti (de aici înainte ITPB) este o instituţie de învăţământ
superior cu caracter confesional al cărui fondator este Cultul Creştin Penticostal din România.
Cultul Creştin Penticostal din România a fost întotdeauna animat de dorinţa de a organiza
învăţământ preuniversitar şi universitar, destinat să pregătească personal ecleziastic propriu şi
specialişti în teologie penticostală. După cum se ştie însă, timp de aproape cincizeci de ani, regimul
totalitar a îngrădit şi a umbrit viaţa religioasă din România.
În aceste condiţii, prima formă de învăţământ penticostal, apărută imediat după cel de-al doilea
război mondial, prin strădania unor conducători ale Bisericii Creştine Penticostale din România, a
îmbrăcat forma unor cursuri biblice centralizate, la nivel naţional sau regional. Organizarea acestor
cursuri s-a impus din nevoia de a lămuri şi a clarifica probleme fundamentale de doctrină ale Bisericii.
Astfel, un prim curs biblic centralizat a fost organizat la Arad, în anul 1946, fiind condus de Gh.
Bradin, liderul de atunci al principalului grup penticostal, el devenind mai târziu preşedintele Cultului
Penticostal. Un alt curs centralizat, axat însă pe probleme de administraţie bisericească, s-a organizat la
Arad, în anul 1949, sub coordonarea lui Trandafir Sandru. Cursuri regionale au fost organizate, în anii
1951 şi 1952, la Radăuţi, Cluj-Napoca, Timişoara şi Bucureşti. Pentru prima dată, între anii 19541956, au fost organizate la Bucureşti două cursuri de profil.
Începând cu anul 1974 cu aprobarea Departamentului Cultelor, s-au organizat şi au funcţionat la
Bucureşti cursuri biblice pentru pregătirea şi perfecţionarea pastorilor necesari cultului nostru, care au
avut ca director pe Trandafir Sandru.
În 1976, după numeroase insistenţe, Departamentul Cultelor a aprobat înfiinţarea şi funcţionarea
Seminarului Teologic Penticostal, al cărui director a fost Trandafir Sandru.
Deşi înfiinţarea Seminarului Teologic Penticostal a însemnat o mare realizare pentru biserica
noastră, organele de stat, prin Departamentul Cultelor, au ţinut sub un control strict şi permanent
activitatea Seminarului. Ca urmare a acestui control, nu era permis accesul la Seminar a absolvenţilor
de învăţământ superior. În plus, către sfârşitul anilor ’80, cifrele de şcolarizare aprobate au devenit
foarte mici (uneori 3 studenţi anual), dovedindu-se insuficiente în raport cu nevoile reale de pregătire a
personalului bisericii noastre.
În aceste condiţii, sub regimul totalitar a fost imposibilă înfiinţarea unui institut propriu de grad
universitar, ceea ce a dus la imposibilitatea formării de specialişti în teologie penticostală, profesorilor
sau alte cadre cu pregătire superioară.
După revoluţia din decembrie 1989, a fost corectată această mare nedreptate făcută Cultului
Creştin Penticostal, prin înfiinţarea Institutului Teologie Penticostal de Grad Universitar din Bucureşti,
în baza Hotărârii Guvernului României nr. 164/6 aprilie 1992. În anul 1998, prin H.G. nr. 442/31 iulie
1998, atât Institutul, cât şi specializarea „Teologie penticostală pastorală şi didactică” au fost autorizate
să funcţioneze provizoriu, potrivit prevederilor Legii nr. 88/1993, republicată.
Adaptarea la noul nomenclator al domeniilor şi specializărilor de referinţă din învăţământul
universitar, aprobat prin H.G. nr. 1336/2001, a condus la schimbarea denumirii specializării autorizate
din „Teologie penticostală pastorală şi didactică” în „Teologie penticostală pastorală” şi, potrivit
prevederilor H.G. nr. 88/2005, începând cu anul I al anului universitar 2005/2006, organizarea
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învăţământului se face pe domenii de licenţă, în cazul nostru pe domeniul de licenţă „Teologie
penticostală”.
Potrivit H.G. 635/2008 specializarea „Teologie pastorală”, indiferent de confesiune, presupune
acumularea a 240 credite, ceea ce înseamnă că, în prezent, durata programului de studii pentru teologie
penticostală pastorală este de 4 ani.
Din 24 octombrie 2008, Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti este o instituţie de
învăţământ superior acreditată, prin legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008 publicată în MONITORUL
OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I Anul 176 (XX) — Nr. 724, 24 octombrie 2008.
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1
a) Institutului Teologic Penticostal din mun. Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior
particulară, acreditată, cu caracter confesional, care aparţine Cultului Creştin Penticostal din România.
Institutul Teologic Penticostal din mun. Bucureşti are personalitate juridică, are caracter nonprofit, este
apolitic şi dispune de autonomie în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a Statutului Cultului Creştin Penticostal din România.
b) Institutul Teologic Penticostal din mun. Bucureşti este parte a sistemului naţional de învăţământ
superior.
c) Fondatorul Institutului Teologic Penticostal din mun. Bucureşti este Cultul Creştin Penticostal din
România. Prin intermediul Institutului Teologic Penticostal din mun. Bucureşti, Cultul Creştin
Penticostal din România îşi pregăteşte personalul clerical.
Art. 2
În relaţiile sale cu societatea, identitatea Institutului Teologic Penticostal din mun. Bucureşti se
stabileşte prin:
a) denumire: Institutul Teologic Penticostal din mun. Bucureşti (ITPB)
b) emblemă proprie;

c) steag, sigiliu şi timbru sec în conformitate cu Adresa M.E.C.I. Nr. 256F/13.07.2009;
d) ziua institutului: prima duminică din luna octombrie (care urmează după prima săptămână plină a
lunii octombrie) a fiecărui an universitar, sărbătorită prin manifestări cu caracter religios;
e) sediu: B-dul Uverturii nr. 210-220, sector 6, Bucureşti.
Art. 3
a) Carta este documentul care stabileşte misiunea ITPB, principiile academice şi strategiile, structura şi
organizarea acesteia. Ea respectă principiile înscrise în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,
exprimă aderarea la „Magna Carta a Universităţilor Europene” semnată la Bologna şi este elaborată în
concordanţă cu Constituţia României, legislaţia în vigoare, principiile Sfintei Scripturi, Mărturisirea de
credinţă şi Statutul Cultului Creştin Penticostal din România.
b) Carta ITPB se aplică în tot spaţiul universitar al ITPB.
Art. 4
a) ITPB cuprinde Facultatea de Teologie Penticostală (cu specializarea Teologie penticostală pastorală).
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b) ITPB îşi desfăsoară activitatea într-un local propriu, este finanţat din resurse proprii, şi dispune de
buget. Acesta este alcătuit din taxele de studii, contribuţia Cultului Creştin Penticostal din România,
donaţii venite din partea Bisericilor penticostale din România şi din Diaspora şi din alte surse legal
constituite.
Art. 5
Autonomia universitară, statuată prin prevederile constituţionale şi ale Legii educaţiei naţionale, se
manifestă ca libertate de decizie a institutului faţă de organismele statului sau faţă de cele politice.
Aceasta îi conferă următoarele drepturi: să-şi stabilească propria misiune, strategia instituţională,
structura, organizarea şi funcţionarea proprie; să-şi proeiecteze şi să-şi desfăşoare procesul de
învăţământ în conformitate cu preceptele Cultului Creştin Penticostal din România; să-şi conceapă
propriile activităţi administrativ-gospodăreşti; să-şi gestioneze resursele materiale şi umane şi să-şi
stabilească tipul de raporturi cu instituţiile similare din ţară şi din străinătate, cu respectarea legislaţiei
în vigoare.
Art. 6
a) În componenţa spaţiului universitar intră edificiile, terenurile, dotările aflate în proprietatea
comunităţii academice pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ şi pentru asigurarea
condiţiilor de locuit, masă, studiu şi activităţi cu caracter religios şi de cult.
b) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, spaţiul universitar este inviolabil. Intervenţia organelor de
ordine publică poate fi efectuată în interiorul spaţiului universitar numai cu permisiunea sau la cererea
rectorului, sau a Senatului ITPB (dacă există timpul necesar consultării acestuia). Camerele de locuit
din cămine beneficiază de aceeaşi protecţie legală. Organele de ordine nu pot organiza razii şi/sau alte
operaţiuni de rutină fără a cere permisiunea rectorului sau a Consiliului de Administraţie. Intervenţia
ambulanţelor şi a pompierilor este permisă în caz de urgenţă.
c) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, accesul membrilor comunităţii ITPB în spaţiul universitar nu
poate fi interzis sau limitat. Senatul poate reglementa limitarea accesului în timpul nopţii, al vacanţelor
universitare sau al sărbătorilor legale şi în alte situaţii reglementate de lege.
d) Cu niciun prilej spaţiul academic nu poate fi destinat unor activităţi partizane, unor forţe politice sau
organizaţii care promovează ideologii politice.
Art. 7
a) Patrimoniul ITPB este constituit din drepturi reale de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile,
reprezentând baza materială a institutului şi din drepturi de creanţă născute din raporturile acesteia cu
terţele persoane, fizice sau juridice
b) Cultul Creştin Penticostal din România, în calitatea de fondator al ITPB, este singurul care poate
decide în privinţa strategiei de dezvoltarea a patrimoniului ITPB sau în privinţa înstrăinării acestuia.
c) Deţinerea elementelor aferente bazei materiale se face pe câteva căi: prin act de proprietate, prin
concesionare, prin contract de închiriere sau comodat.
Art. 8
a) Prezentei carte i se anexează codurile, regulamentele, metodologiile şi procedurile interne care
stabilesc elementele concrete după care se desfăşoară activitatea didactică sau de altă natură în institut;
funcţionarea şi organizarea unor comisii ale senatului precum şi funcţionarea şi organizarea unor
structuri academice şi funcţionale ale ITPB. Aceste documente sunt elaborate pe baza principiilor
generale enunţate în prezenta cartă.
b) La propunerea Consiliului de Administraţie, pot fi elaborate şi alte regulamente, metodologii sau
proceduri care, după dezbaterea şi aprobarea în senat, vor fi incluse în anexa la prezenta cartă.
Modificarea acestora sau adoptarea altora noi, cu respectarea strictă a legilor în vigoare şi a spiritului
Cartei, se poate face de către senat, fără a mai fi necesar avizul de legalitate din partea MECTS.
Art. 9
a) Învăţământul în cadrul ITPB se desfăşoară în limba română. Învăţământul din ITPB este compatibil
cu învăţământul altor universităţi din ţară şi străinătate, fiind bazat pe sistemul creditelor transferabile.
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b) Programele de studiu ale ITPB sunt deschise tuturor cetăţenilor români şi străini, fără discriminări,
în forme care nu contravin Constituţiei, legislaţiei în vigoare, prezentei carte şi Statutului Cultului
Creştin Penticostal din România. Aceleaşi drepturi se asigură şi cetăţenilor celorlalte state membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.
c) Institutul poate organiza programe de studii pentru cetăţenii români rezidenţi în alte ţări, în structuri
considerate ca extensii ale ITPB în aceste ţări, cu respectarea deopotrivă a legislaţiei în domeniu,
române şi a ţării respective.
Art. 10
ITPB recunoaşte şi colaborează cu organizaţiile sindicale ale personalului didactic, de cercetare, tehnic
şi administrativ legal constituite şi conforme cu normele Cultului Creştin Penticostal din România.
Art. 11
a) Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie şi include două semestre.
Un semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activităţi didactice urmate, de regulă, de
minimum 3 săptămâni de examene. Structura anului universitar se aprobă de către Senatul ITPB. În
atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are în vedere o perioadă de minimum
17 săptămâni.
b) Senatului institutului aprobă anual, cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului universitar,
regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, precum şi calendarul activităţilor
educaţionale specifice semestrelor academice de studiu.
CAPITOLUL III
MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE INSTITUTULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN
BUCUREŞTI
Art. 12
Misiunea ITPB se constituie din următoarele obiective:
- formarea şi perfecţionarea resurselor umane (pastori, profesori de religie, capelani etc.) cu înaltă
calificare, în acord cu principiile enunţate în Sfânta Scriptură, Mărturisirea de credinţă şi Statutul
Cultului Creştin Penticostal din România.
- promovarea cercetării ştiinţifice în domeniul teologiei şi teologiei penticostale;
- afirmarea principiilor doctrinare creştine penticostale şi a etosului penticostal în spaţiul cultural
românesc;
- promovarea valorilor morale biblice şi creştine;
- încurajarea spiritului de deschidere, toleranţă şi libertate religioasă în România contemporană.
Art. 13
ITPB îşi propune să îndeplinească aceste funcţii prin:
- formarea de slujitori pentru comunitatea penticostală românească din ţară şi din diaspora, conform
nevoilor pastoral-misionare ale bisericilor penticostale;
- asumarea misiunii de centru religios care să contribuie la formarea, dezvoltarea, transmiterea şi
difuzarea valorilor morale creştine şi a valorilor cultural-religioase;
- adaptarea permanentă a programelor de instruire şi perfecţionarea acestora în conformitate cu
exigenţele academice şi nevoile Cultului Creştin Penticostal din România;
- dezvoltarea cercetării ştiinţifice prin crearea şi folosirea unor structuri de cercetare specifice unui
învăţământ formativ, performant;
- promovarea programelor de cercetare ştiinţifică realizate cu fonduri proprii şi/sau prin cooperare
naţională şi internaţională;
- implementarea managementului universitar, fundamentat pe cerinţele moderne de calitate şi de
finanţare globală, compatibil cu sistemul de funcţionare a învăţământului bazat pe credite
transferabile;
- îmbunătăţirea metodologiei de apreciere şi echivalare a studiilor, prin utilizarea unor sisteme
acceptate şi verificate pe plan internaţional în învăţământul superior;
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organizarea activităţilor de educaţie permanentă destinate slujitorilor Cultului Creştin Penticostal şi
celor care activează în alte domenii;
îmbunătăţirea sistemului de pregătire continuă şi de utilizare a personalului implicat în procesul
formativ şi de cercetare;
aşezarea criteriilor de competenţă didactică şi ştiinţifică la baza procesului de evaluare şi promovare
a cadrelor didactice, cu respectarea principiilor de etică academică;
participarea la programe didactice internaţionale prin convenţii bilaterale cu universităţi de prestigiu
din Europa şi de pe alte continente;
deschiderea faţă de experienţa altor instituţii de învăţământ superior similare din ţară şi străinătate şi
adoptarea sugestiilor pertinente şi viabile ale acestora.
dezvoltarea şi susţinerea activităţilor de cooperare internă şi internaţională;
dezvoltarea unei biblioteci adecvate scopurilor de cercetare ale ITPB;
participarea institutului la dezvoltarea culturală şi ştiinţifică a ţării;
dezvoltarea serviciilor informatice şi de comunicaţii;
îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor în procesul de învăţământ;
modernizarea Campusului ITPB şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale oferite studenţilor;
protejarea patrimoniului şi dezvoltarea infrastructurii ITPB.

Art. 14
Pentru desfăşurarea activităţilor care constituie misiunea ITPB, aceasta se poate asocia cu alte instituţii
de învăţământ superior, cu unităţi de cercetare-dezvoltare – în consorţii – sau cu alte organizaţii,
societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii din ţară şi străinătate, pe baza unor contracte sau acorduri de
parteneriat aprobate de senat.
Art. 15
Cu aprobarea senatului, ITPB poate participa în asociaţii, fundaţii, uniuni ale diverselor categorii de
personal şi ale studenţilor, în condiţiile în care regulamentele de funcţionare ale acestora sunt
compatibile cu prevederile Constituţiei, legislaţiei în vigoare, Mărturisirii de Credinţă a Cultului
Creştin Penticostal din România, Statutului Cultului Creştin Penticostal din România şi ale prezentei
carte.
Art. 16
a) ITPB eliberează diplome de licenţă, certificate şi atestate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
b) ITPB conferă diplome, titluri ştiinţifice şi onorifice în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
reglementările proprii.
Art. 17
Activitatea formativă din ITPB se desfăşoară pe baza planurilor de învăţământ aprobate de senat.
Învăţământul în ITPB se organizează, la nivel universitar, sub formă de învăţământ de licenţă.
Art. 18
Activitatea didactică este inseparabilă de cercetarea ştiinţifică. Criteriul fundamental de evaluare a
activităţii profesionale a cadrelor didactice are obligatoriu, alături de componenta didactică, şi o
componentă ştiinţifică.

Art. 19
Rezultatele activităţilor stiinţifice, didactice şi religioase vor fi evaluate anual de Comisia de evaluare şi
asigurare a calităţii din cadrul ITPB şi vor fi prezentate spre aprobare Senatului ITPB. Activitatea de
ansamblu a Institutului Teologic Penticostal va fi evaluată în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare.
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Art. 20
ITPB este deschis pentru colaborarea cu oricare instituţie de învăţământ superior din România şi
îndeosebi cu instituţii similare din ţară şi străinătate. Raportul de colaborare se întemeiază pe principiul
libertăţii academice şi al libertăţilor religioase. Cooperarea institutiei cu instituţii din alte ţări se
hotărăşte în senat.
CAPITOLUL IV
COMUNITATEA UNIVERSITARĂ
Art. 21
Comunitatea universitară a ITPB este deschisă cetăţenilor români şi străini. Criteriile fundamentale de
apartenenţă la comunitatea academică sunt: competenţa profesională, corectitudinea, ţinuta morală şi
respectul faţă de doctrina şi etosul penticostale.
Art. 22
Nu pot fi membri ai comunitaţii academice aceia care au făcut obiectul unei condamnari definitive
pentru fapte penale deosebit de grave sau care au fost supuşi disciplinei bisericeşti pentru abateri
morale.
Art. 23
Comunitatea academică este ataşată valorilor credinţei creştine, democraţiei şi ale statului de drept,
acţionând pentru promovarea acestor valori în societatea românească.
Art. 24
a) Comunitatea universitară este constituită din cadre didactice titulare, asociate sau invitate, din
studenţi, precum şi din cadre didactice onorifice.
b) În comunitatea universitară a ITPB este inclus şi personalul de cercetare ştiinţifică, personalul
didactic auxiliar şi personalul nedidactic.
c) Membrilor comunităţii li se asigură condiţii de activitate corespunzătoare relaţiei contractuale în
care aceştia se găsesc cu ITPB.
d) ITPB protejează demnitatea umană şi profesională a membrilor comunităţii sale.
e) Membrii comunităţii universitare îşi exercită libertăţile academice având dreptul de a crea, dobândi,
dezvolta şi transmite liber cunoştinţe, fără niciun fel de ingerinţe politice sau de orice altă natură,
respectându-se totodată specificul confesional a ITPB.
Art. 25
Drepturile şi îndatoririle membrilor corpului profesoral al ITPB sunt următoarele:
- dreptul de a alege;
- dreptul de a fi ales în organismele de conducere, până la vârsta legală de pensionare (65 de ani);
- dreptul la libera dezvoltare profesională;
- dreptul la cercetarea ştiinţifică universitară de profil;
- dreptul la concediu legal plătit, cât şi concedii în vederea perfecţionării profesionale, potrivit cu
legislaţia în vigoare;
- dreptul de a beneficia de asistenţă financiară din partea ITPB, în vederea perfecţionării profesionale.
Forul care aprobă asistenţa financiară şi cuantumul acesteia este Senatul ITPB;
- dreptul la libera comunicare a rezultatelor cercetării şi la dialog naţional şi internaţional cu orice
persoană din comunitaţile academice ori din afara lor, în problematica universitară;
- respectarea normelor deontologice universitare;
- îndeplinirea integrală şi în intervalele de timp stabilite a obligaţiilor universitare prevăzute în statul
de funcţii;
- respectarea Cartei ITPB şi a regulamentelor stabilite în conformitate cu aceasta;
- reprezentarea ITPB, atât în ţară cât şi peste hotare, la standarde academice şi ştiinţifice de înaltă
ţinută;
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Art. 26
Accesul în comunitatea academică se face pentru studenţi prin concurs de admitere, iar pentru cadre
didactice prin concurs de titularizare, în condiţiile legii şi cu respectarea cerinţelor Cultului Creştin
Penticostal din România. Accesul candidaţilor la statutul de student nu poate fi îngrădit pe motive de
rasă sau etnie. Accesul cadrelor didactice în comunitatea academică nu poate fi îngrădit pe motive de
sex, rasă sau etnie. Menţinerea celor admişi în comunitatea ITPB este condiţionată de respectarea
reglementărilor ITPB.
Art. 27
Senatul ITPB poate aproba, la propunerea Consiliului de administraţie, calitatea de „Cadru didactic
vizitator” sau cea de „Cadru didactic asociat” unor specialişti (din învăţământ, cercetare sau din mediul
bisericesc) care sprijină activitatea didactică, de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare şi modernizare a
universităţii. Profesorii vizitatori sau asociaţi, în caz de necesitate şi lipsă de cadre didactice, pot avea
orice activitate didactică hotărâtă de către Senatul ITPB, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 28
Senatul ITPB poate aproba anual prelungirea activităţii didactice a persoanelor pensionate, conform
legii.
Art. 29
Cadrele didactice pot exercita, cu aprobarea senatului, activităţi didactice, ştiinţifice, de cercetare şi
profesionale în afara universităţii, în condiţiile legii şi fără a fi afectată desfăşurarea normală a activităţii
de bază.
Art. 30
Studenţii ITPB pot urma cursuri în cadrul altor universităţi din ţară şi din străinătate. Echivalarea
creditelor de studiu obţinute în alte instituţii de învăţământ superior se va face de către Consiliul
facultăţii. Studenţii vor fi evaluaţi după performanţa academică, practica pastorală şi cercetarea
individuală.
Art. 31
Orice membru al comunităţii universitare, care se simte victima unei nedreptăţi, se poate adresa
Comisiei de etică a ITPB , având, totodată dreptul a merge în audienţă la eşalonul superior celui de care
este incriminat.
Art. 32
Membrii comunităţii universitare au dreptul de a se constitui în asociaţii (societăţi ştiinţifice sau
culturale) naţionale sau internaţionale, cu respectarea Constituţiei României, a legislaţiei în vigoare şi a
prezentei Carte.
Art. 33
În domeniul activităţii didactice şi ştiinţifice, în virtutea legilor şi a principiului autonomiei universitare,
comunitatea universitară ia decizii privind:
- definirea obiectivelor fundamentale ale ITPB;
- structurile proprii de organizare;
- acordurile de colaborare cu alte instituţii similare;
- asigurarea condiţiilor materiale pentru desfăşurarea normală a vieţii şi activităţii membrilor
comunităţii;
- utilizarea propriilor resurse financiare pentru desfăşurarea vieţii universitare.
- planurile şi programele de învăţământ;
- cifrele de şcolarizare;
- programele de practică şi de cercetare;
- organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
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-

reglementarea conduitei cadrelor didactice, studenţilor sau personalului administrativ care se abat de
la disciplina interioară a ITPB, morala creştină sau doctrina penticostală;

Art. 34
În plan spiritual, deciziile academice se vor subordona Consiliului Bisericesc al Cultului Creştin
Penticostal, conform structurii organizatorice a ITPB.
Art. 35
Comunitatea academică asigură dezvoltarea patrimoniului prin folosirea mijloacelor financiare
disponibile. Patrimoniul ITPB – constituit din construcţii, terenuri, dotări materiale şi nemateriale – este
intangibil. Administrarea patrimoniului se face, în condiţiile legii, de către Consiliul de Administraţie.
Art. 36
a) Studenţii sunt apreciaţi în întreaga comunitate academică drept parteneri egali în intreprinderea
formarii competenţelor. Opinia studenţilor, individuală sau colectivă, exprimată personal sau prin
reprezentanţi desemnaţi, trebuie să fie luată în seamă, constituind, totodată şi o formulă de autocontrol
de evaluare şi îmbunătăţire a activităţii universitare.
b) În cadrul procesului de învăţământ şi al vieţii universitare, reprezentanţii studenţilor în consiliul
facultăţii şi în Senatul ITPB, ca exponenţi ai opiniilor studenţilor, sunt parteneri în luarea deciziilor.
Toate deciziile referitoare la problemele cu caracter studenţesc se vor lua numai în prezenţa
reprezentanţilor studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senatului institutului, convocaţi conform
regulamentului.
c) Votul studenţilor este deliberativ în toate problemele care îi privesc în mod nemijlocit.
d) În Senatul ITPB şi în Consiliul facultăţii, studenţii sunt reprezentaţi conform legii, în proporţie de
25% din totalul membrilor.
e) Mandatul reprezentanţilor studenţilor în organele colegiale de conducere poate începe cu anul al
doilea de studii şi se încheie la finalizarea studiilor, în afară de cazul unor abateri grave de la etica
universitară.
f) Studenţii au cel puţin un reprezentant în comisiile de etică, de cazări, de asigurare a calităţii, precum
şi în alte comisii cu caracter social.
g) Interacţiunea, dialogul, ascultarea reciprocă şi transparenţa constituie principii fundamentale ale
comunităţii academice din cadrul ITPB.
h) Studen’ii pot participa la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite de studii
transferabile. Sunt creditate doar activităţile care pot asimilate practicii profesionale a studenţilor.
Art. 37
a) Reprezentarea corectă a intereselor ITPB şi apărarea prestigiului acesteia constituie îndatoriri
fundamentale pentru toţi membrii comunităţii universitare.
b) Denigrarea cu rea credinţă a ITPB, a organelor sale reprezentative sau a Cultului Creştin Penticostal
din România, efectuată de către angajaţii ITPB, prin furnizarea de informaţii nereale, dovedite ca atare
de organele specializate ale statului, de natură a periclita sau a aduce atingere intereselor legitime ale
ITPB şi ale Cultului Creştin Penticostal din România se sancţionează cu desfacerea disciplinară a
contractului de muncă, cu acordul Senatului ITPB.
c) Persoanele care au desfăşurat activităţile precizate la lit. b nu pot participa la concursurile organizate
pentru ocuparea oricăror posturi în cadrul ITPB.
Art. 38
a) Comunitatea academică se situează, în ansamblul ei, în afara activităţilor şi confruntărilor politice.
Procesul de învăţământ şi cercetare, specific universităţii, este incompatibil cu orice formă de
manifestare şi prozelitism politic.
b) Apartenenţa la comunitatea academică nu îngrădeşte activităţile politice ale membrilor săi, ca
persoane particulare, în afara spaţiului universitar.
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CAPITOLUL V
AUTONOMIA UNIVERSITARĂ
Art. 39
Autonomia universitară, având drept cadru legal Constituţia României şi Legea educaţie naţionale, şi
înţeleasă ca o formă de manifestare a autoconducerii ITPB, se materializează în următoarele aspecte:
a) autonomia didactică şi ştiinţifică se exprimă prin libertatea ITPB de a organiza activităţi cu caracter
instructiv-educativ şi practic, care sunt cel mai bine venite pentru buna pregătire teologică, de a
participa la programele ştiinţifice interne şi internaţionale cu colaboratori din profile similare;
b) autonomia organizatorică şi funcţională;
c) autonomia jurisdicţională reprezintă dreptul ITPB de a decide prin organismele sale proprii asupra
modului de aplicare al Cartei precum şi asupra chestiunilor ce ţin de competenţa sa, în condiţiile legii.
Se asigură o garanţie absolută pentru respectarea competenţelor;
d) autonomia financiară şi administrativă are în vedere dreptul de utilizare după nevoi şi priorităţi a
propriilor resurse financiare.
Art. 40
a) Reglementarea competenţelor ITPB, a facultăţii şi a departamentelor se face de către senat pe baza
legislaţiei existente, a prezentei Carte şi prin decizii proprii.
b) În virtutea autonomiei universitare, autoritatea ITPB nu poate fi exercitată de niciun reprezentant al
statului sau al oricărei instituţii guvernamentale sau neguvernamentale, decât cu aprobarea autorităţii
universitare reprezentată de senat sau rector.
c) La nivel naţional, autonomia universitară se manifestă prin relaţia directă a rectorului cu: Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Cultul Creştin Penticostal din România, alte ministere şi
instituţii. ITPB îşi desemnează propriul reprezentant în Consiliul Bisericesc al Cultului Creştin
Penticostal din România.
Art. 41
În ITPB exercitarea autonomiei, sub toate aspectele ei, se realizează în corelaţie strânsă cu asumarea
răspunderii publice, care cere următoarele :
a) respectarea legislaţiei în vigoare, a cartei acesteia şi a politicilor naţionale şi europene în domeniul
învăţământului superior;
b) aplicarea şi supunerea faţă de reglementările în vigoare referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii
în învăţământul superior;
c) la respectarea politicilor de echitate şi etică universitară, cuprinse în Codul de etică şi deontologie
profesională aprobat de Senatul ITPB;
d) asigurarea eficienţei manageriale şi eficienta utilizare a resurselor şi a cheltuirii fondurilor din surse
publice (dacă va fi cazul);
e) asigurarea transparenţei tuturor deciziilor şi activităţilor sale, conform legislaţiei în vigoare;
f) respectarea libertăţii academice a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, precum şi
drepturile şi libertăţile studenţilor.
g) respectarea statutului şi a prevederilor dogmatice şi canonice specifice Cultului Creştin Penticostal
din România
Art. 42
Autonomia didactică şi ştiinţifică a ITPB se concretizează în dreptul:
a) de a concepe, organiza, desfăşura şi perfecţiona procesul de învăţământ în acord cu standardele
naţionale şi internaţionale;
b) de a alege formele şi modalităţile pe care le consideră cele mai adecvate desfăşurării activităţilor
academice şi ştiinţifice, pe baza experienţei acumulate şi a potenţialului uman şi material de care
dispune;
c) de a stabili contacte şi a alege parteneri, colaboratori şi asociaţi: universităţi, instituţii de cercetare
ştiinţifică, societăţi comerciale etc. sau persoane compatibile ca prestigiu, nivel şi competenţe; de a
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desfăşura cu acestea activităţi pe bază de programe şi contracte academice, ştiinţifice, de consultanţă,
realizare de produse sau tehnologii noi etc. atât pe plan naţional cât şi internaţional;
d) de a edita şi distribui materiale tipărite având conţinut didactic, academic şi ştiinţific;
e) de a acorda distincţii şi premii în semn de apreciere a activităţilor cu rezultate meritorii desfăşurate
de diverse persoane, colective sau instituţii, inclusiv de a conferi sau primi titluri didactice, academice
şi ştiinţifice;
f) de a înfiinţa şi organiza, în condiţiile legii, facultăţi, departamente, şcoli doctorale şi postdoctorale,
specializări, direcţii de aprofundare, programe de studii universitare şi postuniversitare, doctorale şi
postdoctorale;
g) de a organiza centre, laboratoare şi grupuri de cercetare;
h) de a evalua, pe baza propriilor criterii, activitatea de cercetare ştiinţifică şi a adopta măsuri în
consecinţă;
i) de a dispune de editură proprie, şi de a edita periodic reviste, buletine informative, prin intermediul
cărora participă la schimbul internaţional de reviste.
Art. 43
Autonomia organizatorică şi funcţională se concretizează în dreptul ITPB:
a) de a-şi stabili, modifica şi îmbunătăţi structurile proprii, inclusiv pe cele de conducere, conform
legii;
b) de a elabora reglementări proprii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
c) de a stabili şi aplica principiile şi criteriile proprii, alături de cele stabilite legal la nivel naţional,
referitoare la evaluarea rezultatelor muncii, pentru aprecierea, promovarea, recompensarea sau
eliberarea din funcţie a membrilor comunităţii ITPB;
d) de a selecta cadrele didactice, cercetătorii, studenţii şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
e) de a stabili componenţa şi conducerea organismelor colegiale de conducere în conformitate cu
legislaţia în vigoare; de a-şi alcătui statele de funcţiuni şi schemele de personal în raport cu resursele
umane şi financiare de care dispune, în conformitate cu prevederile planurilor de învăţământ şi
legislaţia în vigoare;
g) de a reglementa şi evalua conduita membrilor comunităţii universitare;
h) de a iniţia şi realiza, cu aprobarea senatului, orice altă activitate conformă cu legislaţia în vigoare şi
cu acordurile internaţionale;
i) de a organiza manifestări şi activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive.
Art. 44
a) Autonomia jurisdicţional-administrativă a ITPB constă în dreptul său de a decide, prin organismele
de conducere proprii, asupra modului de elaborare şi aplicare a Cartei universităţii, precum şi în
legătură cu toate chestiunile ce ţin de competenţa sa, în condiţiile legii.
b) Prerogativele decurgând din autonomia jurisdicţional-administrativă nu pot fi delegate unor
organisme din afara universităţii.
Art. 45
Autonomia administrativ-financiară a ITPB se realizează prin dreptul:
a) de a utiliza bugetul şi resursele financiare de care dispune conform nevoilor, priorităţilor şi
deciziilor proprii, cu respectarea prevederilor legale în materie;
b) de a institui taxe şi cuantumul acestora în conformitate cu prevederile legale;
c) de a primi donaţii şi de a beneficia de sponsorizări;
d) de a realiza venituri din cercetare ştiinţifică şi din alte prestaţii;
e) de a orienta investiţiile şi dotările;
f) de a acorda burse sau alte forme de sprijin, în limita fondurilor disponibile;
g) de a efectua operaţiuni financiar-bancare în funcţie de propriile necesităţi materiale;
h) de a administra întregul patrimoniu conform necesităţilor proprii, dreptul de a încheia contracte şi
convenţii cu terţi pentru utilizarea unor spaţii;
i) de a organiza unităţi productive şi de servicii care aduc profituri financiare sau de alt gen, cu
condiţia respectării prezentei carte şi a legilor în vigoare;
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j) de a atrage granturi.
Art. 46
a) Veniturile ITPB provin din următoarele surse :
- taxe de studiu şi alte taxe şcolare stabilite conform normelor legale în domeniu
- fonduri alocate de Cultul Creştin Penticostal din România;
- donaţii din partea bisericilor creştine penticostale din România şi din diaspora;
- diverse donaţii din partea unor persoane fizice şi juridice;
- subvenţii primite de la diferite instituţii ale statului;
- dobânzi bancare şi alte venituri proprii;
- sponsorizări, donaţii, granturi şi finanţări acordate pe bază de competiţie, exploatarea rezultatelor
cercetării, dezvoltării, inovării şi alte surse legal constituite.
b) Aceste venituri sunt utilizate în condiţiile autonomiei universitare, în condiţiile legii şi în proporţiile
şi pe destinaţiile prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli ale structurilor academice, de cercetare şi
administrative, aprobate anual de către Consiliul de administraţie. Bugetul se supune aprobării în
şedinţa Senatului ITPB, în primul trimestru al fiecărui an.
c) Bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi execuţia bugetară anuală a ITPB sunt publice.
Art. 47
a) Patrimoniul Institutului se compune din: spaţii de învăţământ, spaţii administrative, aparatură şi
echipamente tehnice de predare, comunicare, mijloace de transport şi alte valori materiale şi
nemateriale necesare bunei desfăşurări a activităţilor didactice, ştiinţifice şi administrative.
b) Deciziile privitoare la înstrăinarea patrimoniului se iau de către Senatul ITPB, cu respectarea
prevederilor legale în materie. Deciziile senatului trebuie să fie aprobate de Consiliul Bisericesc al
Cultului Creştin Penticostal din România.
CAPITOLUL VI
STRUCTURA ŞI CONDUCEREA ITPB
Art. 48
ITPB cuprinde o singură facultate, două departamente, precum şi alte structuri funcţionale pentru
cercetarea ştiinţifică, pentru cooperarea cu instituţii de învăţământ şi de cercetare din ţară şi străinătate,
pentru documentare, pentru editare de carte universitară etc. ITPB include, de asemenea, structuri
funcţionale pentru asigurarea serviciilor administrative, a resurselor umane, financiar-contabile,
tehnice şi sociale.
Art. 49
a) Facultatea reprezintă unitatea funcţională de bază a ITPB care realizează managementul
programelor de studii ce corespund domeniului de specializare care defineşte facultatea. Efectiv, acest
management este realizat de structurile componente ale facultăţii.
b) Potrivit tipurilor, nivelului şi ciclurilor de studii universitare componenţa facultăţii este formată din
2 departamente. În cadrul acestor structuri este cuprins: personal didactic titular, studenţi, cercetători
ştiinţifici, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic.
c) În ITPB o facultate poate include unul sau mai multe departamente şi extensii universitare care sunt
responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri şi cicluri de studii universitare dintr-un
domeniu fundamental al ştiinţei.
d) Înfiinţarea unei alte facultăţii se face prin hotărâre de guvern la propunerea Senatului ITPB şi cu
avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Facultatea se individualizează prin
domenii de specializare, programe de studiu şi durata studiilor precum şi prin condiţiile de admitere şi
de absolvire.
e) Facultatea este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul prezentei Carte, al regulamentelor
universităţii şi al propriilor regulamente.
f) Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii, prezidat de decan. Facultatea îşi elaborează propriul
regulament prin care îşi asigură desfăşurarea studiilor şi a cercetării ştiinţifice, perfecţionarea şi
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evaluarea periodică a personalului precum şi cele referitoare la managementul resurselor umane din
facultate.
Art. 50
a) Departamentul este o unitate funcţională a structurii academice care realizează activităţi de
învăţământ şi de cercetare prin producerea, transmiterea şi valorificarea cunoştinţelor aferente unui
domeniu sau mai multor domenii de specialitate.
b) În ITPB un departament patronează programul de studii al domeniului de specialitate şi cadrele
didactice titulare şi personal de cercetare ştiinţifică şi personal auxiliar. Cadrele didactice sunt cuprinse
în structura menţionată prin faptul că predau la studenţii respectivului program de studii şi/sau prin
caracteristica lor ştiinţifică şi profesională corelată cu domeniile de specialitate care individualizează
departamentul (denumire, centre sau laboratoare de cercetare, şcoli postuniversitare etc.).
c) Departamentele pot organiza centre de cercetare, şcoli postuniversitare sau extensii universitare.
d) Toate hotărârile privind existenţa şi organizarea acestor departamente sunt propuse de la nivelul
consiliilor facultăţilor şi aprobate de Senatul ITPB.
e) De regulă, departamentele sunt subordonate unei facultăţi. Face excepţie Departamentul de
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă.
f) În cadrul departamentelor se pot constitui colective care reunesc cadrele didactice de la aceeaşi
disciplină. Aceste colective sunt conduse de şeful de colectiv, propus de directorul de departament şi
aprobat de consiliul departamentului.
Art. 51
a) Laboratorul este o structură în subordinea facultăţilor, departamentelor sau centrelor de cercetare,
care are în dotare instalaţii şi echipamente dedicate unui program formativ de cercetare ştiinţifică şi
expertiză.
b) Înfiinţarea unui laborator este de competenţa departamentului sau unui centru de cercetare.
Art. 52
a) Autoritatea cea mai înaltă în Institutul Teologic Penticostal este Senatul ITPB.
b) Senatul ITPB este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi din 25% reprezentanţi ai
studenţilor.
c) Senatul ITPB are 11 membri, 8 cadre didactice şi 3 studenţi. Membrii Senatului ITPB, fără excepţie,
vor fi stabiliţi prin votul universal direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetători titulari, al
tuturor studenţilor. Organizarea senatului ITPB se va face cu respectarea statutului şi specificului
dogmatic şi canonic al Cultului Creştin Penticostal din România.
d) Senatul ITPB îşi alege, prin vot secret, un preşedinte care conduce şedinţele Senatului ITPB şi
reprezintă senatul ITPB în raporturile cu rectorul.
e) Senatul ITPB stabileşte comisii de specialitate prin care controlează activitatea conducerii executive
a instituţiei de învăţământ superior şi a consiliului de administraţie. Rapoartele de monitorizare şi de
control sunt prezentate periodic şi discutate în Senatul ITPB, stând la baza rezoluţiilor Senatului ITPB.
f) Mandatul senatului institutului este de 4 ani. Mandatul studenţilor, în calitate de membrii ai
Senatului ITPB, este de 1 an, cu posibilitatea prelungirii până la absolvire.
g) Senatul institutului poate fi convocat de rector sau la cererea a cel puţin o treime dintre membrii.
Art. 53
SENATUL ITPB are următoarele atribuţii:
- garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
- elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
- aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la propunerea rectorului;
- aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi
funcţionarea ITPB;
- aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
- elaborează şi aprobă Codul de etică şi deontologie profesională al ITPB şi Codul de asigurare a
calităţii;
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- aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea ITPB;
- încheie contractul de management cu rectorul;
- controlează activitatea rectorului şi a consiliului de administraţie prin comisii specializate;
- validează concursurile publice pentru funcţiile din consiliul de administraţie;
- aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic şi
de cercetare şi evaluează periodic resursa umană;
- aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe profesionale slabe, în baza
unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare;
- aprobă înfiinţarea sau modificarea structurilor interne ale ITPB;
- aprobă cifrele de şcolarizare;
- validează alegerile organismelor de conducere ale facultăţilor din structura ITP;
- validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;
- validează constituirea Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară şi a celei pentru
asigurarea calităţii, pe baza recomandărilor căruia va decide în situaţii de litigiu privind activitatea
cadrelor didactice.
- îndeplineşte alte atribuţii, conform Cartei universitare.
Art. 54
Dintre membrii Senatului ITPB se va alege prin vot secret reprezentantul ITPB în Consiliul Bisericesc
al Cultului Creştin Penticostal din Bucureşti. Candidatul trebuie să corespundă criteriilor stabilite în
Statutul Cultului Creştin Penticostal din România.
Art. 55
Conducerea operativă a ITPB este asigurată de Consiliul de administraţie condus de căte rector.
Consiliul de administraţie al ITPB aplică deciziile strategice ale senatului institutului. De asemenea,
consiliul de administraţie:
- stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
- aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
- aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
- avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul ITPB de
lichidare a a unor programe de studii, din diverse motive;
- aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul ITPB;
- propune Senatului ITPB strategii pe termen lung şi mediu şi politici pe domeniile de interes ale ITP.
Art. 56
Din Consiliul de administraţie fac parte: rectorul, decanul, directorul economic, pastorul studenţilor şi
reprezentantul studenţilor, precum şi alte persoane al căror statut de membru este aprobat de senat la
propunerea rectorului.
Art. 57
CONSILIUL FACULTĂŢII organizează şi conduce întreaga activitate din facultate.
Componenţa membrilor consiliului facultăţii este de maximum 75% cadre didactice şi de cercetare,
respectiv minimum 25% studenţi. Din consiliul facultăţii fac parte toate cadrele didactice şi de
cercetare titulare din facultate, iar reprezentanţii studenţilor sunt aleşi, în aşa fel încât să se asigure
reprezentarea în consiliu a fiecărui an de studii.
Art. 58
Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:
- defineşte misiunea şi obiectivele fundamentale ale facultăţii;
- aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
- aprobă programele de studii gestionate de facultate
- aprobă planurile de învăţământ;
- aprobă statele de funcţii şi personal didactic;
- organizează manifestări ştiinţifice;
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- stabileşte, cu aprobarea Senatului ITPB, activităţile de colaborare inter-instituţionale;
- avizează activitatea de cercetare din cadrul departamentelor;
- propune criterii şi condiţiile specifice pentru concursul de admitere;
- aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice şi avizează acordarea titlurilor
respective;
- evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare;
- stabileşte, după caz, criteriile pentru acordarea burselor de studii;
- controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a
facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;
- îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Carta universitară sau aprobate de senatul institutului şi în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 59
Consiliul departamentului organizează şi conduce întreaga activitate a departamentului, prin care se
este asigurată producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de
specialitate. Este format din trei membri.
La nivelul departamentului, directorul de departament şi ceilalţi 2 membri ai consiliului acestuia sunt
aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare, într-o
şedinţă a consiliului facultăţii.
Consiliul departamentului are următoarele atribuţii:
- îl ajută pe directorul de department la realizarea managementului şi la conducerea operativă a
departamentului;
- să aprobe mai întâi planurile de învăţământ şi statele de funcţii pentru a fi supuse aprobării
consiliului facultăţii;
- să asigure managementul cercetării, al calităţii şi managementul financiar al departamentului;
- să asigure selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor
contractuale de muncă ale personalului.
Art. 60
Deciziile Senatului ITPB sau ale celorlalte organisme de conducere se iau cu majoritatea simplă a
membrilor prezenţi, cu condiţia ca numărul celor prezenţi să reprezinte cel puţin 2/3 din numărul total
de membri.
Art. 61
a) Rectorul este conducătorul principal al activităţilor academice şi administrative. Pentru fiecare
mandat, modalitatea de desemnare a rectorului se stabileşte prin referendum. Modalitatea de
desemnare a rectorului, se stabileşte cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin
votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul
universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul ITPB şi din consiliul facultăţii.
b) Rectorul ITPB se desemnează prin una dintre următoarele modalităţi:
- pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul institutului nou-ales;
- prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul
ITPB şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul ITPB şi din consiliul facultăţii.
Art. 62
a) Alegerea rectorului ITPB se va face cu avizul Consiliul Bisericesc al Cultului Creştin Penticostal,
conform statutului acestuia, iar persoanele care ocupă funcţiile didactice de specialitate sunt valitate de
către Departamentul de Învăţământ al Cultului Creştin Penticostal.
b) Rectorul acţionează pentru aplicarea prezentei Carte şi a deciziilor Senatului ITPB. Rectorul este
responsabil de activitatea sa în faţa Senatului ITPB şi a Consiliului Bisericesc al Cultului Creştin
Penticostal din România.
c) Rectorul desemnat este confirmat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului, în termen de 30 de zile de la data selecţiei. După emiterea ordinului de confirmare, rectorul
poate semna acte oficiale, înscrisuri, acte financiar-contabile, diplome şi certificate.
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d) Rectorul confirmat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza consultării
senatului institutului, îşi numeşte prorectorii.
e) Rectorul confirmat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului încheie cu Senatul
institutului un contract de management, cuprinzând criteriile şi indicatorii de performanţă managerială,
drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale.
f) Rectorul poate fi demis de către senatul universitar, în condiţiile specificate prin contractul de
management şi Carta ITPB.
g) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate revoca din funcţie rectorul în condiţiile
art. 125 din Legea educaţiei naţionale.
Art. 63
Rectorul poate delega unele din responsabilităţile sale după cum urmează:
- competenţele academice decanului;
- competenţele administrative şi financiare Directorului economic.
Art. 64
Rectorul are următoarele competenţe:
- realizează managementul şi conducerea operativă a institutului, pe baza contractului de management;
- negociază şi semnează contractul instituţional cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului;
- încheie contractul de management cu Senatul ITPB;
- propune spre aprobare senatului institutului structura şi reglementările de funcţionare ale
universităţii;
- propune spre aprobare senatului institutului proiectul de buget şi raportul privind execuţia bugetară;
- prezintă Senatului ITPB, în luna aprilie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 130 alin. (2) din Legea
educaţiei naţionale. Senatul ITPB validează raportul menţionat, în baza referatelor realizate de
comisiile sale de specialitate. Aceste documente sunt publice;
- este ordonatorul de credite al ITPB;
reprezintă legal institutul în relaţiile cu terţii şi realizează conducerea executivă a ITPB;
- conduce consiliul de administraţie;
- numeşte şi eliberează din funcţie personalul administrativ;
- aprobă înmatricularea şi exmatricularea studenţilor;
- reprezintă ITPB în dialogurile cu organismele oficiale naţionale şi internaţionale.
- îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senatul ITPB, în conformitate cu contractul de management,
Carta universitară şi legislaţia în vigoare
Art. 65
Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult o dată, conform
prevederilor Cartei universitare. O persoană nu poate fi rector al aceleiaşi instituţii de învăţământ
superior pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de
întreruperile acestora.
Art. 66
Decanul este selectat prin concurs public organizat de noul rector şi validat de Senatul institutului. 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 ITPB. Consiliul facultăţii validează
cel puţin 2 candidaţi.
Art. 67
Competenţele şi atribuţiile decanului:
- reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea facultăţii;
prezintă anual un raport consiliului facultăţii privind starea facultăţii;
- conduce şedinţele consiliului facultăţii şi aplică hotărârile rectorului, consiliului de administraţie şi
senatului institutului;
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Atribuţiile decanului sunt stabilite în conformitate cu prevederile legii:
- reprezintă Facultatea în relaţiile cu alte facultăţi, instituţii sau persoane fizice şi juridice;
- asigură conducerea activităţii biroului facultăţii;
- prezidează şi asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului facultăţii;
- elaborează strategia de dezvoltare a Facultăţii şi urmăreşte aplicarea pe plan academic a viziunii
pastorale a ITPB, elaborată de Consiliul pastoral;
- face demersuri în vederea soluţionării problemelor stabilite prin norme juridice, regulamente sau
atribuite de către Consiliul Facultăţii;
- propune numirea şi demiterea din funcţie al personalului tehnic şi administrativ al facultăţii;
- asumă domenii din activitatea administraţiei facultăţii, coordonează comisiile de specialitate ale
consiliului facultăţii;
- stabileşte atribuţiile de serviciu ale personalului subordonat.
- aprobă suplinirile şi recuperările în cazul deplasărilor cadrelor didactice în ţară;
- coordonează relaţiile internaţionale ale facultăţii;
- coordonează activitatea de acreditare şi de evaluare academică a programelor de studii;
- semnează acordurile încheiate cu alte facultăţi şi documentele de studii;
- coordonează activităţile de admitere la facultate;
- aplică, cu excepţia exmatriculării, sancţiuni disciplinare studenţilor;
- propune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor facultăţii;
- aprobă eliberarea legitimaţiilor şi carnetelor de student;
- menţine legătura cu asociaţia studenţilor, cu organele ce reprezintă interese profesionale, alte
organisme interne şi externe;
- analizează lunar situaţia frecvenţei la cursuri şi seminarii şi adoptă măsurile ce se impun, pe baza
rapoartelor prezentate de directorul de departament;
- aprobă scutirea parţială de frecvenţă, pe motive medicale, până la maximum două luni din obligaţiile
anuale;
- aprobă scutirea de frecvenţă sau scoaterea temporară din activitatea profesională a studenţilor pentru
diverse activităţi pe care le presupune slujirea;
- aprobă reexaminarea pentru îmbunătăţirea notei la cel mult două examene;
- gestionează procesul de selectare a resurselor umane din Facultate;
- coordonează activitatea bibliotecii;
- coordonează activitatea desfăşurării concursurilor de admitere;
- este responsabil de managementul asigurării calităţii în Facultate;
- îi revin competenţe transferate, cazual sau cu caracter permanent, de către rector.
Art. 68
a) Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului. În
exercitarea acestei funcţii, el este ajutat de consiliul departamentului. Directorul de departament
răspunde de planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de managementul cercetării şi al calităţii şi de
managementul financiar al departamentului.
b) Selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de
muncă ale personalului sunt de răspunderea directorului de departament sau a decanului, conform
prevederilor Cartei universitare.
c) Directorul de departament şi membrii consiliului departamentului sunt aleşi prin votul universal,
direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare dintre membrii consiliului facultăţii.
Art. 69
a) Candidaţii pentru orice funcţie de conducere trebuie să respecte specificul doctrinei creştine
penticostale.
b) Funcţiile de conducere din institut se aleg pentru o perioadă de patru ani. În cazul eliberării unui loc
în funcţiile de conducere, se procedează la alegeri parţiale. Mandatul celor aleşi expiră odată cu primele
alegeri planificate.
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Art. 70
Posturile didactice se ocupă prin concurs, conform legislaţiei în vigoare. Cadrele didactice ale ITPB au
obligaţia de a dovedi respect faţă principiile de credinţă penticostală. Denigrarea credinţei şi a practicii
religioase a Cultului Creştin Penticostal din România atrage după sine desfacerea contractului de
muncă. Prin „denigrarea credinţei şi a practicii penticostale” se înţelege diseminarea, în scris sau prin
viu grai, a unor afirmaţii care vin în contradicţie cu Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin
Penticostal din România.
Art. 71
a) Activitatea spirituală şi practica eclezială a studenţilor sunt supravegheate şi coordonate de pastorul
studenţilor campusului universitar.
b) Rolul pastorului studenţilor este:
- de a îndruma studenţii spre o mai bună înţelegere a chemării şi vocaţiei lor;
- de a evalua periodic procesul de formare a studenţilor ca slujitori ai bisericii şi interesul pe care aceştia
îl manifestă faţă de activităţile didactice, sociale şi spirituale;
- de a programa şi supraveghea practica pastorală din timpul anului universitar cât şi activitatea practică
pe timpul verii;
- de a oferi consiliere spirituală studenţilor.
Art. 72
a) Consiliul pastoral al ITPB este forul de conducere spirituală şi pastorală al ITPB, compus din
slujitorii ordinaţi în Cultul Creştin Penticostal, cu experienţă pastorală, cadre didactice titulare ale
ITPB.
b) Pastorul studenţilor prezidează şedinţele acestuia.
c) Atribuţii şi competenţe:
- stabileşte obiectivele spirituale şi pastorale ale ITPB, în acord cu Mărturisirea de credinţă a Cultului
Creştin Penticostal şi a viziunii acestuia.
- identifică profilul slujitorului de care are nevoie Biserica Creştină Penticostală din România şi
asigură formarea spirituală şi pastorală a studenţilor în acord cu acest profil;
- stabileşte competenţele spirituale şi pastorale care trebuie dobândite de către studenţii ITPB;
- stabileşte strategia de formare spirituală şi pastorală a studenţilor ITPB în privinţa formării
caracterului moral şi relaţionării corecte a studenţilor în cadrul comunităţii ITPB, a dezvoltării
abilităţilor necesare pentru predicare şi a dezvoltării abilităţilor de slujire spirituală şi pastorală;
- stabileşte cadrul de formare spiritual-pastorală a studenţilor ITPB (disciplina spirituală individuală a
studenţilor, capela, practica pastorală din timpul anului, practica pastorală de vara).
- stabileşte şi supraveghează procesul de formare spirituală şi pastorală a studenţilor.
- urmăreşte felul în care cursurile predate la ITPB contribuie la formarea spirituală şi pastorală a
studenţilor.
- consiliază şi îndrumă spiritual studenţii, cadrele didactice şi personalul administrativ al ITPB.
- urmăreşte activitatea de la capela ITPB a studenţilor;
- urmăreşte încadrarea în slujire a absolvenţilor ITPB.
- stabileşte măsurile disciplinare, în plan spiritual şi pastoral, ce se impun în cazul abaterilor grave de
la morală, conduita creştină şi Mărturisirea de credinţă penticostală a studenţilor.
- propune conducerii ITPB sancţiuni în cazul studenţilor cu abateri disciplinare.
Art. 73
Funcţia de Director Economic se asimilează funcţiei de Director General Administrativ. Directorul
Economic este numit de către Senatul ITPB. Directorul economic este mandatat de către rector cu
organizarea şi conducerea activităţii administrative şi financiare. Menţinerea în funcţie a directorului
economic se face pe baza acordului scris al acestuia de susţinere executivă a planului managerial al
noului rector.
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Art. 74
La nivelul ITPB va funcţiona şi o comisie de etică şi deontologie profesională universitară şi una pentru
asigurarea calităţii.
Art. 75
Revocarea din funcţie a rectorului se va face cu respectarea prevederilor art 125 din Legea educaţiei
naţionale 1/2011.
CAPITOLUL VII
PROCEDURA DE ADOPTARE ŞI MODIFICARE A CARTEI
Art. 76
După ce proiectul va fi supus spre consultare tuturor membrilor comunităţii academice, Carta va fi
adoptată prin vot deschis, cu votul a 2/3 din numărul membrilor Senatului prezenţi la şedinţă.
Art. 77
Modificarea prezentei Carte se face la iniţiativa unei treimi din membrii Senatului.
Art. 79
Pe baza Cartei, facultatea, departamentele, unităţile de cercetare şi serviciile administrative îşi
elaborează propriile regulamente.
Art. 80
Prezenta Cartă intră în vigoare după adoptarea ei de către Senatul ITPB şi avizarea de către Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art. 81
Prezenta Cartă a fost aprobată în Senatul ITPB în data de 21 octombrie 2011 şi va intra în vigoare după
ce va fi avizată de MECTS. De la aceeaşi dată se abrogă Carta precedentă, precum şi orice alte
dispoziţii interne contrare prezentei carte.
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