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Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Consiliul de Administraţie al Institutului Teologic Creștin după Evanghelie 

„Timotheus” din Bucureşti (ITT) îşi desfășoară activitatea în conformitate cu 

reglementările Legii educației naționale nr. 1/2011 şi cu prevederile Cartei universitare 

ITT. 

Art. 2 Consiliul de Administrație asigură conducerea operativă a ITT și aplică deciziile 

strategice ale Senatului ITT. Consiliul de Administrație se află sub autoritate Senatului 

ITT. 

Art. 3. Consiliul de Administraţie realizează legătura dintre ITT și BCER-UBCE, prin Comisia 

de Viziune-Strategie.  

Capitolul 2. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

Art. 4. Consiliul de administraţie al ITT este constituit din 5 membri desemnați de Senatul ITT, 

respectiv rector, decan, director general administrativ, director relații internaționale, 

director de departament, și din 6 membri ai Consiliului Național al Bisericii Creștine 

după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie (BCER-

UBCE), numiți de acesta.  

Art. 5. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani. 

Art. 6. În cazul în care un membru al Consiliului de Administrație este revocat/demis din 

funcţia de conducere pe durata mandatului, locul vacant va fi ocupat de persoana 

aleasă/desemnată conform procedurii legale. 

Art. 7. Rectorul este Președintele Consiliului de Administrație. Când rectorul nu este prezent în 

instituție, decanul facultăţii exercită prerogativele de Președinte al Consiliului. În cazul 

în care nici decanul nu este prezent în instituție, directorul de departament exercită 

prerogativele de Președinte. 

Art. 8. Consiliul de Administrație va desemna un secretar, care asigură convocarea la ședințe a 

membrilor consiliului, întocmirea proceselor verbale, comunicarea hotărârilor adoptate 

şi centralizarea materialelor supuse dezbaterii Consiliului de Administraţie, precum şi 

transmiterea proiectelor de hotărâri către secretarul Senatului ITT. 

Art. 9. Planificarea anuală a activității și a ședințelor Consiliului de Administrație se face de 

către Președintele acestuia și se prezintă spre aprobare Consiliului, la prima întrunire a 

acestuia, la începutul fiecărui an universitar. 

Art. 10. Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în ședințe ordinare, lunar, și în 

ședințe extraordinare, la cererea Președintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul 

membrilor acestuia. 

Art. 11. Prezența membrilor la ședințele Consiliului de Administrație este obligatorie. 

Ședinţele sunt statutare dacă sunt prezenți cel puţin 2/3 din numărul membrilor 

Consiliului de Administraţie. 

Art. 12. La ședințele Consiliului de Administrație pot participa, în calitate de invitați fără drept 

de vot, alți salariați ai ITT a căror participare este necesară, în funcție de natura 

problemelor aflate pe ordinea de zi a ședinței. 

Art. 13. Fiecare membru al Consiliului de Administrație este obligat să mențină 

confidenţialitatea informațiilor care au ajuns în posesia sa prin activitatea de membru. 

Această obligație se extinde și după finalizarea mandatului de membru al Consiliului de 

Administrație, timp de patru ani. 
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Art. 14. Obligativitatea confidențialității se aplică și în cazul persoanelor care au fost invitate 

să participe, fără drept de vot, la ședințele Consiliului de Administrație. 

Art. 15. Consiliul de Administrație adoptă hotărâri prin votul deschis a 2/3 din numărul 

membrilor prezenţi. 

Art. 16. Dezbaterile, punctele de vedere ale participanților și hotărârile Consiliului de 

Administrație se consemnează în Registrul de procese verbale al Consiliului de 

Administrație. Membrii Consiliului de Administraţie își asumă întreaga responsabilitate, 

în fața legii, pentru hotărârile luate. Hotărârile adoptate în Consiliul de Administraţie 

trebuie să fie în concordanţă cu prevederile legale. 

Art. 17. Hotărârile Consiliului de Administrație sunt obligatorii pentru tot personalul instituției, 

inclusiv pentru conducerea acesteia. 

Art. 18. Calitatea de membru în Consiliul de Administraţie încetează în următoarele situaţii: 

a. demisie/revocare din funcţia de conducere; 

b. încetarea raportului de muncă cu ITT; 

Art. 19. Managementul documentelor, modul de desfăşurare a şedinţelor, participarea la 

dezbateri şi modelul hotărârilor adoptate fac obiectul unei proceduri operaţionale. 

 

 

 

Capitolul 3. ATRIBUŢII 

Art. 20. Consiliul de Administrație asigură respectarea prevederilor legale, a prevederilor 

Cartei ITT şi stabileşte măsuri pentru aplicarea acestora. 

Art. 21. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții: 

a. asigură, prin reprezentanții Consiliului Național al BCER-UBCE în Consiliul de 

Administrație, supervizarea spirituală a activității Institutului; 

b. asigură relația ITT cu bisericile locale și alte componente ale BCER-UBCE; 

c. coordonează gestionarea activităților ITT în plan didactic, economic, administrativ 

şi de secretariat;  

d. formulează  propuneri privind constituirea veniturilor și repartizarea cheltuielilor pe 

structurile componente ale ITT, către Senatul ITT;  

e. formulează propuneri cu privire la măsurile de optimizare a gestionării activităților 

care se desfășoară în ITT, către Senatul ITT; 

f. analizează resursele de finanțare a bugetului și stabileşte destinaţia fondurilor 

proprii şi a condiţiilor în care sunt utilizate de către facultate; 

g. avizează propuneri cu privire la investiţiile majore;  

h. avizează propuneri cu privire la schemele de încadrare cu personal tehnic şi 

administrativ;  

i. analizează activitatea de administrare a căminului şi cantinei ITT;  

j. formulează propuneri către Senatul ITT pentru desființarea programelor de studii 

care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente 

academic şi financiar;  

k. propune Senatului ITT strategii ale Institutului pe termen mediu şi lung   şi politici 

pe domeniile de interes ale ITT; 

l. avizează acordurile privind implicarea în consorţiu şi parteneriat cu alte instituţii de 

învăţământ superior, cercetare şi fundaţii din ţară şi din străinătate; 
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m. conducerea Consiliului de administraţie este asigurată de rector. Problemele 

administrative curente sunt rezolvate de directorul administrativ cu aprobarea 

rectorului.   

 

 

 

Aprobat Senat, 

Președinte Senat  

Lect. univ. dr. Pavel CHIRIȚESCU 

07.07.2015 

 

Avizat Rector, 

Prof. univ. dr. Marcel GHIȚĂ 
22.06.2015 

 

Verificat Decan, 

Conf. univ. dr. Ieremia RUSU 
05.06.2015 

 

Întocmit Comisie, 

Director Departament Teologie 

Lect. univ. dr. Gheorghe DRAGOMAN 

21.05.2015 

 

 


