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Structurile organizatorice  

 

Structurile organizatorice ale Institutului Teologic Adventist organele de conducere şi 

compoziţia acestora precizate în capitolul IV din Carta Institutului, în acord cu Legea educaţiei 

naţionale, titlul II, capitolul IX, secţiunea a 6-a.  

 

1.1  Activităţile şi competenţele Senatului Institutului Teologic Adventist  

 

Senatul este cel mai înalt organ de conducere, decizie şi deliberare din Institut. Senatul 

reprezintă comunitatea universitară şi este garantul libertăţii academice şi autonomiei universitare. 

Senatul ITA este alcătuit din: 

a) 75% cadre didactice şi de cercetare, alese prin votul universal, egal, direct şi secret al 

tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din ITA, cu aplicarea principiului 

reprezentativităţii din articolul precedent; 

b) 25% reprezentanţi ai studenţilor aleşi prin votul universal, egal, direct şi secret al 

tuturor studenţilor din ITA. 

Senatul este format din 13 membri. 

Senatul îşi alege prin vot secret un preşedinte care conduce şedinţele Senatului şi reprezintă 

Senatul în raporturile cu Rectorul. 

Convocarea Senatului se face cu scopul informării membrilor săi despre evenimentele 

importante din viaţa Institutului sau în vederea luării unor decizii majore. Programarea şedinţelor de 

Senat se face astfel ca participarea membrilor săi la aceste şedinţe să nu le afecteze activitatea 

didactică. În aceste condiţii, prezenţa la şedinţe a membrilor este obligatorie, trei absenţe nemotivate 

intr-un an universitar ducând la pierderea calităţii de senator. Hotărârile senatului se adoptă cu 

majoritatea simplă a celor prezenţi cel puţin 2/3 din numărul total al senatorilor.  

Senatul are următoarele competenţe şi abilităţi: 

a) Elaborează şi adoptă Carta, după dezbaterea în comunitatea universitară şi obţinerea 

avizului de legalitate de la MECTS; 

b) Garantează libertatea academică și autonomia universitară;  

c) Adoptă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la 

propunerea Rectorului; 

d) Aprobă structura, organizarea şi funcţionarea ITA, la propunerea Rectorului; 

e) Aprobă metodologiile şi regulamentele necesare pentru îndeplinirea dispoziţiilor din 

prezenta Cartă; 

f) Aprobă programele universitare de studii, planurile de învăţământ şi de cercetare 

ştiinţifică şi statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare ştiinţifică; 

g) Aprobă proiectul de buget și execuția bugetară; 

h) Aprobă constituirea de consorţii şi reorganizarea (fuziunea) ITA; 

i) Elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie 

profesională universitară; 

j) Aprobă contractul de management încheiat cu Rectorul şi semnat de Preşedintele 

Senatului; 

k) Aprobă constituirea de, sau participarea la societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, la 

propunerea Consiliului de administraţie; 
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l) Aprobă anual, nominal, cadrele didactice care pot continua activitatea, după vârsta de 

pensionare, pe baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă 

nedeterminată, cu respectarea Legii nr. 1/2011; 

m) Aprobă structura anului universitar; 

n) Aprobă anual cifra de şcolarizare, pe programe de studii şi forme de învăţare, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare; 

o) Aprobă nomenclatorul taxelor de studii şi condiţiile de plată, la propunerea Consiliului 

de administraţie; 

p) Avizează componenţa Comisiei de etică universitară, la propunerea Consiliului de 

administraţie; 

q) Adoptă Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studenților; 

r) Aprobă anual normele interne de desfășurare a concursului de admitere, întocmite în 

acord cu metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale; 

s) Aprobă metodologia de concurs și rezultatele concursului pentru angajarea 

personalului didactic și evaluează periodic resursa umană;  

t) Aprobă atribuirea de nume proprii unor edificii, săli, amfiteatre pentru cinstirea 

memoriei unor personalităţi ale vieţii academice şi ştiinţifice; 

u) Aprobă recompensarea personalului cu performanţe relevante şi sancţionarea 

personalului cu rezultate profesionale slabe, la propunerea Rectorului, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare; 

v) Controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de administraţie prin comisii 

specializate; 

w) Alte atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 

1.2. Atribuțiile Bordului director 

 
Bordul director al ITA este numit de Uniunea de Conferințe a A Bisericii Adventiste de Ziua 

a Șaptea din România. 

   Bordul director are următoarele competențe și atribuții: 

a) Definește misiunea Institutului; 

b) Alege și numește președintele, directorul administrativ și asociații acestora în 

administrarea Institutului; 

c) Avizează planul operațional al Institutului; 

d) Avizează planul strategic al Institutului; 

e) Aprobă inițierea sau întreruperea programelor educaționale, la recomandarea 

conducerii Institutului; 

f) Avizează angajările personalului didactic, a personalului didactic auxiliar și a celui 

administrativ; 

g)  Asigură solvabilitatea financiară a Institutului, prin aprobarea și monitorizarea 

bugetului acestuia; 

h) Apără și contribuie la creșterea prestigiului Institutului; 

i) Acționează ca instanță supremă în probleme instituționale. 
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1.3 Atribuţiile Rectorului  

 

Rectorul are următoarele competenţe şi atribuţii: 

a) Asigură managementul ITA și conducerea operativă pe baza contractului de 

management încheiat cu Senatul; 

b) Convoacă şedinţele Senatului; 

c) Conduce Consiliul de Administrație; 

d) Negociază și semnează contractul instituțional cu Ministerul Educației Naționale; 

e) Este ordonatorul de credite al Institutului Teologic Adventist; 

f) Propune spre aprobare Senatului metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi 

funcţionarea ITA; 

g) Propune spre aprobare Senatului proiectul de buget şi raportul  privind contul de 

rezultate după aprobarea acestora de către Consiliul de administraţie; 

h) Prezintă anual, în luna aprilie, raportul privind starea ITA, alcătuit în condiţiile 

prevăzute la art. 130 din LEN nr. 1/2011. Pe baza rapoartelor comisiilor de 

specialitate, Senatul validează Raportul, care apoi se publică pe site-ul oficial al ITA şi 

se aduce la cunoştinţa părţilor interesate şi prin alte mijloace; 

i) Asigură aplicarea şi respectarea Cartei şi a regulamentelor şi metodologiilor aprobate 

de Senat; 

j) Numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic şi de cercetare, cu respectarea 

legii; 

k) Coordonează activitatea de secretariat şi asigură legalitatea întocmirii şi semnării 

actelor de studii şi înscrisurilor oficiale; 

l) Aprobă şi semnează contractele de studii încheiate cu studenţii; 

m) Aprobă înmatricularea şi exmatricularea studenţilor; 

n) Semnează actele de studii universitare; 

o) Aprobă componenţa nominală a Comisiei de etică universitară; 

p) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senat, în conformitate cu Contractul de 

management, prezenta Cartă şi legislaţia în vigoare. 

q) Alte atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 

Rectorul, în exercitarea atribuţiilor şi competenţelor, emite decizii privind: 

a) angajarea şi desfacerea contractului de muncă al personalului Institutului, transferările 

de personal şi trecerile în altă categorie de salarizare;  

b) numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor din Institut;  

c) numirea personalului pe posturile obţinute în urma concursului;  

d) numirea persoanelor alese în funcţii de conducere în structura Institutului;  

e) constituirea şi numirea unor comisii la nivel de universitate, cu precizarea sarcinilor şi 

a duratei funcţionării acestora;  

f) numirea comisiilor pentru concursul de admitere;  

g) numirea comisiilor pentru examenele de diplomă la încheierea studiilor;  

h) recompensarea şi sancţionarea personalului Institutului;  

i) înmatricularea, întreruperile de studii şi exmatriculările pentru studenţi din 

universitate;  

j) transferul studenţilor de la alte universităţi şi la alte universităţi;  
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1.4. Atribuțiile Președintelui ITA 

 
Președintele ITA este numit de Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea 

din România. 

   Președintele ITA are următoarele competențe și atribuții: 

a) Reprezintă Institutul în fața Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea; 

b) Se supune deciziilor adoptate de Bordul ITA; 

c) Coordonează activitatea tuturor departamentelor Institutului; 

d) Realizează comunicarea la diversele nivele de funcționare ale Institutului și reprezintă 

autoritatea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea în cadrul instituției; 

e) Oferă viziunea de ansamblu cu privire la funcționarea, dezvoltarea și orientarea 

instituției; 

f) Elaborează planuri pentru dezvoltarea instituției și solicită fondurile necesare  pentru 

îndeplinirea acestora; 

g) În vederea asigurării calității actului educațional, este preocupat continuu de creșterea 

calității personalului didactic; 

h) În colaborare cu directorul general administrativ pregătește proiectul de buget și 

asigură respectarea acestuia.  

 

1.5. Atribuţiile Directorului departamentului cercetare  

 

Directorul departamentului de cercetare are următoarele atribuţii: 

a) Coordonează şi răspunde de activitate de cercetare ştiinţifică din Institut; 

b) Coordonează elaborarea planurilor de cercetare ştiinţifică anuale ale facultăţilor şi 

centrelor de cercetare ştiinţifică; 

c) Coordonează elaborarea şi derularea anuală a Programului de manifestări ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale, la nivelul ITA şi la nivelul facultăţilor; 

d) Coordonează elaborarea şi publicarea anuală a Raportului de autoevaluare a calităţii 

cercetării ştiinţifice în Institut; 

e) Aprobă componenţa nominală a comisiilor de avizare internă a temelor şi 

documentaţiilor de cercetare ştiinţifică; 

f) Întocmeşte şi propune spre aprobare Senatului, strategia ITA pentru activitatea de 

cercetare, dezvoltare şi inovare; 

g) Avizează contractele şi granturile de cercetare ştiinţifică, fazele şi documentaţiile 

aferente acestora; 

h) Iniţiază şi propune acorduri de parteneriat ştiinţific naţional şi internaţional 

(universităţi, institute de cercetare, companii); 

i) Alte atribuţii şi sarcini încredinţate de către Rector, prevăzute în fişa individuală a 

postului. 

 

1.6. Activităţile şi competenţele Consiliului facultăţii  

 

Preşedintele consiliului facultăţii este decanul facultăţii respective. Convocarea consiliului se 

face de către decan în următoarele situaţii: informarea membrilor consiliului despre  eveni-mente 

importante din viaţa facultăţii, luarea unor decizii majore privind facultatea, la solici-tarea rectorului 

Institutului. Hotărârile consiliului facultăţii se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi cel puţin 

2/3 din numărul total al consilierilor.  
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Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii şi competenţe: 

a) Aprobă structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii, la propunerea decanului; 

b) Aprobă programele de studii universitare gestionate de facultate; 

c) Aprobă planul de cercetare ştiinţifică al facultăţii şi calendarul manifestărilor 

ştiinţifice organizate; 

d) Controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind 

starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare în 

facultate; 

e) Dezbate şi adoptă planurile de învăţământ şi statele de funcţii ale personalului didactic 

şi de cercetare şi le supune spre aprobare Senatului; 

f) Întocmeşte rapoartele de evaluare internă în vederea acreditării şi funcţionării 

provizorii a programelor de studii; 

g) Efectuează evaluarea activităţii profesionale a personalului didactic şi adoptă măsurile 

corespunzătoare; 

h) Propune spre aprobare Senatului cifra de şcolarizare anuală pe programe de studii, pe 

specializări şi forme de învăţământ; 

i) Stabileşte componenţa comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de 

cercetare; 

j) Avizează cooptarea cadrelor didactice asociate şi cererile de prelungire a activităţii 

cadrelor didactice peste vârsta de pensionare; 

k) Răspunde de conţinutul şi calitatea procesului de învăţământ, prelegerilor, seminariilor 

şi aplicaţiilor practice şi de laborator; 

l) Propune acordarea de recompense şi sancţiuni pentru personalul didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic, după caz; 

m) Validează legalitatea desfăşurării alegerilor la nivelul departamentelor; 

n) Răspunde de organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere şi a examenelor de 

finalizare a studiilor; 

o) Stabileşte tematica, modalităţile, criteriile şi modul de organizare şi desfăşurare a 

examenelor de finalizare a studiilor, cu respectarea cerinţelor prevăzute de Legea nr. 

1/2011 şi a regulamentelor ITA; 

p) Stabileşte, cu aprobarea Senatului, acorduri de colaborare cu instituţii similare din ţară 

sau străinătate; 

q) Asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare şi materiale puse la dispoziţie, cu 

respectarea prevederilor legii; 

r) Îndeplineşte şi alte atribuţii care îi revin potrivit Cartei ITA, regulamentelor şi 

hotărârilor Senatului; 

s) Alte atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 

1.7. Atribuţiile Decanului  

 

Decanul are următoarele competenţe şi atribuţii: 

a) Asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul organizării şi desfăşurării procesului de 

învăţământ; 

b) Urmăreşte realizarea programului de cercetare ştiinţifică şi calendarul manifestărilor 

ştiinţifice organizate; 

c) Coordonează şi răspunde de elaborarea şi îndeplinirea planului strategic de dezvoltare 

al facultăţii; 

d) Avizează planurile de învăţământ și statele de funcţii; 
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e) Informează Consiliul facultăţii şi comunitatea universitară a facultăţii asupra 

hotărârilor Senatului şi asupra deciziilor Rectorului; 

f) Analizează şi avizează cererile de transfer ale studenţilor de la o specializare/facultate 

la alta, de recunoaştere şi echivalare a studiilor, a creditelor transferabile; 

g) Propune Rectorului, anual, înmatricularea şi exmatricularea studenţilor facultăţii, în 

conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, în 

Sistemul European de alocare a Creditelor de Studii Transferabile; 

h) Asigură şi sprijină dezvoltarea în carieră a cadrelor didactice; 

i) Propune recompense şi sancţiuni, cu respectarea legislaţiei în materie şi a Cartei; 

j) Urmărește programarea examenelor și colocviilor și asigură afișarea la timp a 

programării; aprobă eventualele modificări ulterioare ale programărilor; 

k) Aprobă, cu avizul titularilor de disciplină, prezentarea studenților la examene în afara 

datelor programate; 

l) Aprobă comisiile de examinare în cazul în care titularul lipsește; 

m) Îndeplineşte şi alte atribuţii care îi revin potrivit prezentei Carte, regulamentelor ITA 

şi legislaţiei în vigoare. 

 

1.8.  Funcţiile departamentelor în cadrul Institutului şi competenţele consiliilor acestora   

 

Departamentele reprezintă structuri academice şi administrative subordonate Senatului 

Institutului. Ele deservesc mai multe specializări din Institut asigurând acoperirea tuturor 

disciplinelor din specificul lor cu cadre didactice. 

Atribuțiile și competențele Consiliului de departament sunt următoarele:   

a) Stabileşte şi aprobă strategia de organizare a activităţii departamentului; 

b) Evaluează periodic realizarea calităţii activităţii didactice pe discipline şi grupe de 

discipline; 

c) Analizează conţinutul ştiinţific al disciplinelor din planul de învăţământ; 

d) Urmărește acoperirea disciplinelor aferente departamentului cu personalul academic 

necesar; 

e) Aprobă criteriile şi standardele de calitate pentru selecţia, angajarea, evaluarea 

periodică şi promovarea cadrelor didactice şi adoptă măsuri corespunzătoare; 

f) Elaborează şi propune spre aprobare planurile de învăţământ şi statele de funcţii; 

g) Propune înfiinţarea sau lichidarea unor programe universitare de studii, centre şi 

laboratoare de cercetări; 

h) Sprijină managementul şi conducerea operativă realizate de directorul de departament; 

i) Aprobă propunerile cu privire la modalităţile de evaluare a cunoştinţelor; 

j) Alte atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 

1.9. Atribuțiile Directorului de departament 

Directorul de departament are următoarele atribuții și competențe: 

a) Asigură managementul şi conducerea operativă a departamentului; 

b) Răspunde de planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de calitatea procesului de 

învăţământ şi a cercetării ştiinţifice; 

c) Răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea 

raporturilor contractuale de muncă ale personalului din departament; 

d) Asigură desfăşurarea programului didactic în conformitate cu structura şi calendarul 

de activităţi aprobat; 
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e) Propune modalităţile de evaluare a cunoştinţelor studenţilor; 

f) Urmăreşte desfăşurarea şi rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică; 

g) Asigură îndeplinirea, cu respectarea standardelor de calitate, a procesului instructiv – 

educativ de către fiecare cadru didactic şi realizarea normelor conform statelor de 

funcţii; 

h) Propune scoaterea la concurs a posturilor didactice de cercetare vacante; 

i) Propune recompense pentru performanţele deosebite ale personalului didactic şi de 

cercetare şi sancţiuni pentru neîndeplinirea sarcinilor şi săvârşirea abaterilor de la 

normele de disciplină şi normele eticii universitare; 

j) Propune acordarea calităţii de cadru didactic asociat; 

k) Propune anual, nominal, cadrele didactice din cadrul departamentului care pot 

continua activitatea, după vârsta de pensionare, pe baza unui contract individual de 

muncă încheiat pe perioadă determinată, cu respectarea Legii nr. 1/2011; 

l) Face propuneri pentru mobilităţi de cadre didactice şi studenţi; 

m) Aprobă disciplinele şi tematica pentru examenele de finalizare a studiilor; 

n) Stabileşte îndrumătorii lucrărilor de licenţă, cel mai târziu în anul premergător 

ultimului an de studii universitare; 

o) Alte atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 

1.10. Atribuţiile Directorului general administrativ 

 

Directorul general administrativ are următoarele competenţe şi atribuţii: 

a) Coordonează întreaga activitate financiar - contabilă şi administrativă a ITA pe baza 

hotărârilor Senatului, ale Consiliului de administraţie şi a deciziilor Rectorului; 

b) Coordonează activitatea de administrare şi întreţinere a patrimoniului ITA; 

c) Asigură îndeplinirea deciziilor Rectorului, hotărârilor Consiliului de administraţie şi 

ale Senatului în privinţa organizării şi administrării ITA; 

d) Pune în practică politica ITA în domeniile: finanţe, buget, gestionarea personalului, 

gestionarea patrimoniului 

e) Propune conducerii ITA acţiuni pentru obţinerea de resurse suplimentare de finanţare; 

f) Coordonează activitatea de achiziţii şi investiţii; 

g) Coordonează activitatea personalului tehnico-administrativ aflat în subordinea sa; 

h) Coordonează activitatea structurilor din subordine, cu privire la asigurarea condiţiilor 

optime de studiu pentru studenţi; 

i) Emite dispoziţii privind activitatea economico-administrativă curentă a sectoarelor de 

activitate din domeniul de coordonare, cu avizul Consiliului de administraţie; 

j) Propune sancţiuni şi premieri pentru personalul din structurile financiar-contabile şi 

administrative ale ITA; 

k) Alte atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 

1.11. Atribuţiile Capelanului 

 

a) Capelanul ITA este numit de către Bordul ITA şi este subordonat Preşedintelui 

Institutului; 

b) Este responsabil pentru coordonarea tuturor activităţilor spirituale, neacademice din 

campus; 
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c) Conduce comitetul însărcinat cu dezvoltarea unui Master Plan spiritual al campusului 

şi veghează la realizarea lui; 

d) Slujeşte ca pastor al comunităţii institutului şi răspunde de viaţa spirituală a studenţilor 

şi a angajaţilor ITA, organizând capela, altarele comune săptămânale şi serviciile 

divine din Sabat; 

e) Alcătuieşte şi conduce programe de consiliere spirituală a studenţilor; 

f) Coordonează calificarea indivizilor şi grupurilor implicate în activităţile spirituale din 

campus; 

g) Oferă în colaborare cu Uniunea de Conferinţe şi Conferinţele din teritoriu, slujirea 

pastorală în campus şi în afara acestuia; 

h) Planifică şi organizează Săptămâna de rugăciune semestrială, oficierea Cinei 

Domnului şi ocazii de botez în cadrul campusului; 

i) Este preşedintele comitetului studenţesc; 

j) Răspunde pentru consilierea premaritală a studenţilor; 

k) Participă la şedinţele Senatului, Biroului Senatului şi ale Consiliului Profesoral; 

l) Angajatul este obligat să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară ale 

instrucţiunilor proprii de securitate a muncii ale normelor generale de protecţie a 

muncii şi PSI în vigoare. 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Institutul Teologic Adventist în şedinţa sa din 

15 iulie 2009 şi a intrat în vigoare începând cu această dată.  

 

 

 

 

 

R E C T O R, 

prof. univ. dr. Ion TOMA 

 

    

 

 

 

 

 

        

 


