
STATUTUL 

 

CENTRULUI INTERDISCIPLINAR DE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE 

RELIGIEI (CITSER) 

 

 

SECŢIUNEA I - DENUMIRE. SEDIU. AFILIERE. DURATĂ.  

 

 

Art. 1 - Denumirea centrului este Centrul Interdisciplinar de Teologie și Științe ale 

Religiei (CITSER), denumit în continuare „Centrul”. 

 

Art. 2 - Centrul are sediul în Bucureşti, Facultatea de Teologie Catolică, Str. 

General Berthelot, nr. 19, sectorul 1. 

 

Art. 3 - Centrul este o entitate fără personalitate juridică şi este afiliat la 

Facultatea de Teologie Catolică din cadrul Universității din București, denumită 

în continuare „Universitatea”, cu toate obligațiile ce rezultă din această afiliere.  

 

Art. 4 - Centrul se constituie pe durată nedeterminată. 

 

 

SECŢIUNEA II - SCOP. OBIECT. 

 

 

Art. 5 – Scopul centrului este științific, apolitic, nepatrimonial și urmărește 

promovarea cercetării științifice în domeniul teologiei și al științelor socio-

religioase în rândul cercetătorilor științifici, cadrelor didactice şi studenţilor din 

cadrul tuturor formelor de studii, precum și diseminarea rezultatelor cercetării. 

 

Art. 6 – Centrul are ca obiect de activitate: 

a. Desfășurarea de activități de cercetare științifică fundamentală și 

aplicativă în domeniul de activitate al Centrului; 

b. Participarea la competiții internaționale sau naționale de proiecte de 

cercetare, la orice nivel; 

c. Oferirea de servicii de cercetare și consultanță partenerilor interesați; 



d. Publicarea unor lucrări științifice (ediții critice, surse, traduceri, 

instrumente de lucru, acte de colocvii) grupate pe colecții corespunzând 

direcțiilor de cercetare; sprijinirea editării unei reviste de teologie și studii socio-

religioase la standarde academice (comitet de redacție internațional, peer-review); 

e. Organizarea de manifestări științifice naţionale sau internaționale;  

f. Facilitarea participării membrilor Centrului la manifestări științifice 

naţionale sau internaționale; 

g. Cooperarea academică cu specialiști și unități de cercetare din cadrul 

Universității sau al altor instituții de învăţământ sau de cercetare, la nivel 

național și internațional;  

h. Pregătirea/perfecționarea resursei umane în domeniul științific al 

Centrului; 

i. Atragerea resurselor necesare realizării scopului Centrului prin asocieri, 

colaborări, donații, sponsorizări.   

 

 

SECŢIUNEA III - MEMBRI 

 

 

Art. 7 – Membrii Centrului sunt membrii fondatori și membrii asociați. Toţi 

membrii Centrului au aceleaşi drepturi şi, respectiv, aceleaşi obligaţii. 

 

Art. 8 - Membrii fondatori sunt persoanele semnatare ale prezentului Statut, din 

iniţitiva cărora a fost constituit Centrul. Calitatea de membru fondator nu se 

pierde. 

 

Art. 9 – (1) Membrii asociați sunt persoanele care aderă la Centru şi care, prin 

aceasta, îşi însușesc prezentul Statut.  

(2) Pot deveni membri asociaţi ai Centrului persoanele care întrunesc 

următoarele condiţii cumulative:  

a) Este doctor, doctorand sau masterand în domeniile teologie și al 

disciplinelor înrudite din aria științelor socio-umane; 

b) A publicat lucrări care reprezintă contribuţii semnificative în aceste 

domenii.  



(3) Calitatea de membru asociat se dobândeşte în baza cererii de afiliere 

formulată de persoana interesată, aprobată de Consiliul de Conducere al 

Centrului.  

Art. 10 – (1) Calitatea de membru asociat încetează prin renunţare, excludere sau 

deces.  

(2) Renunţarea devine efectivă cu începere de la data depunerii declaraţiei scrisă 

de renunţare la Directorul Centrului. 

(3) Membrii asociaţi ai Centrului pot fi excluşi prin hotărârea Adunării Generale, 

la propunerea Consiliului de Conducere. Procedura de excludere a unui membru 

poate fi declanşată în cazul unor abateri grave de la normele de conduită 

universitară, de la prevederile Cartei Universităţii, ale prezentului Statut sau a 

hotărârilor Consiliului de Conducere al Centrului. Excluderea se hotărăşte de 

Adunarea Generală a Centrului, cu o majoritate de 2/3 din numărul celor 

prezenţi. 

 

 

SECŢIUNEA IV - ORGANIZARE 

 

 

Art. 11 – Organele Centrului sunt: 

a. Adunarea Generală; 

b. Consiliul Director, prezidat de Directorul Centrului; 

c. Directorul de Proiect. 

 

 

Consiliul Director 

 

Art. 12 – Consiliul Director asigură conducerea Centrului în intervalul dintre 

întrunirile Adunării Generale. 

 

Art. 13 – (1) Consiliul Director este compus din 3 - 5 membri, inclusiv Directorul 

Centrului.  

(2) Membrii Consiliului Director sunt aleşi de Adunarea Generală a Centrului 

pentru un mandat de patru ani.  

(3) Directorul Centrului este ales de Adunarea Generală distinct de ceilalţi 

membri ai Comitetului Director. 

 



Art. 14 – (1) La constituirea Centrului, Consiliul Director este compus din 3 

membri, după cum urmează : 

Prof. univ. dr. Daniel Barbu – Directorul Centrului 

Prof. univ. dr. Wilhelm Dancă – membru 

Conf. univ. dr. Lucian Dîncă – membru 

(2) În funcţie de evoluţia numărului de membri ai Centrului, compunerea 

Consiliului Director poate fi extinsă până la numărul maxim admis, prin 

hotărârea Adunării Generale a Centrului.   

 

Art. 15 – (1) Adunările Consiliului Director au loc lunar, precum şi ori de câte ori 

este nevoie, la convocarea scrisă a Directorului Centrului, transmisă prin email 

cu cel puţin trei zile înaintea datei şedinţei.  

(2) Consiliul Director se întruneşte valabil în prezenţa majorităţii membrilor 

acestuia iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.  

(3) Şedinţele Consiliului Director pot avea loc şi prin corespondenţă electronică, 

cu condiţia ca hotărârile luate să fie ulterior semnate de cei care au participat la 

acestea. 

 

 

Directorul Centrului  

 

 

Art. 16 – (1) Directorul Centrului are depline puteri executive în intervalul dintre 

şedinţele Consiliului Director.  

(2) Directorul Centrului asigură permanent reprezentarea Centrului în relațiile cu 

Universitatea şi cu terţii. 

 

Art. 17 – Poate îndeplini calitatea de Director al Centrului persoana care: 

a. Este membru fondator sau membru asociat al centrului; 

b. Este doctor în unul dintre următoarele domenii ale științelor umaniste: 

teologie, filosofie, istorie, științele sociale, artă. 

 

Art. 18 – În cazul în care Directorul Centrului se află în imposibilitate de a-şi 

îndeplini atribuţiile, funcţia sa este îndeplinită de un alt membru al Consiliului 



Director, desemnat de el sau, în lipsa acestei desemnări, de ceilalţi membri ai 

Consiliului Director.    

 

 

Adunarea Generală 

 

 

Art. 19 – (1) Adunarea Generală a membrilor Centrului se întruneşte cel puţin o 

dată pe an, la convocarea scrisă a Directorului Centrului, transmisă prin email cu 

cel puţin cinci zile înaintea datei adunării, sau la cererea a 1/3 din numărul 

membrilor Centrului.  

(2) La prima convocare, cvorumul de prezenţă pentru validitatea întrunirii 

Adunării Generale este de jumătate plus unu din numărul membrilor Centrului. 

La a doua convocare, cvorumul de prezenţă se reduce la 1/3 din numărul 

membrilor Centrului. 

(3) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, cu 

excepţia hotărârilor privind modificarea prezentului Statut şi a celor privind 

excluderea unor membri, care se iau cu o majoritate de 2/3 din cei prezenţi.  

(4) Hotărârea de modificare a prezentului Statut este supusă validării Consiliului 

Facultăţii de Teologie Catolică. 

 

Art. 20 - Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

a. analizează activitatea Consiliului Director în intervalul dintre sesiunile 

sale; 

b. aprobă Raportul Directorului Centrului privind funcţionarea acestuia; 

c. aprobă documentaţia aferentă exerciţiului financiar; 

d. stabileşte, în baza propunerilor Consiliului Director, modul de utilizare a 

resurselor Centrului pentru următoarea perioadă; 

e. stabileşte strategia activităţii Centrului; 

f. analizează convenţiile încheiate de Centru cu terţii; 

g. aprobă modificarea prezentului Statut; 

h. hotărăşte excluderea unor membri asociaţi; 

i. hotărăşte desfiinţarea Centrului; 

j. îndeplineşte orice alte atribuţiuni privind organizarea şi funcţionarea 

Centrului.  

 

 



Directorul de Proiect 

 

 

Art. 21 – Consiliul Director ţine evidenţa proiectelor de cercetare desfăşurate în 

cadrul Centrului, precum  şi a persoanelor care au calitatea de director de proiect, 

denumite în continuare „Director de Proiect”.  

 

Art. 22 – (1) Directorul de Proiect are autonomie și răspundere în gestionarea 

resurselor financiare şi umane pe care le atrage prin proiectele caștigate și 

desfășurate.  

(2) Directorul de Proiect este responsabil pentru rezultatele cercetărilor obținute 

și realizarea obiectivelor proiectelor desfășurate. 

 

 

SECŢIUNEA V - FUNCŢIONARE 

 

 

Art. 23 - Centrul va dispune de pagină web proprie, pe care va face publice 

informaţii relevante privind Centrul şi activitatea acestuia, precum şi informaţii 

de interes general legate de organizarea şi funcţionarea Centrului. 

 

Art. 24 – (1) Prin hotărârea Consiliului Director, Centrul poate încheia 

parteneriate cu orice partener instituţional din România sau din străinătate. 

(2) Parteneriatele Centrului pot îmbrăca forma juridică a unor convenţii de 

cooperare ştiinţifică, convenţii de cotutelă, convenţii de asociere, protocoale de 

colaborare sau linii Erasmus. 

 

Art. 25 – Pentru personalul salariat alocat de Universitate, Centrul poate avea 

state de funcţii proprii, avizate de Consiliul Director şi de Consiliul Facultăţii  de 

Teologie Catolică şi aprobate de Universitate.  

 

Art. 26 – Baza materială a centrului este alcătuită din infrastructura de cercetare 

și funcționare obținută din: 

a. resursele puse la dispoziţie de Universitate şi de structurile la care este 

afiliat, 



b. fondurile provenite din proiecte naţionale şi internaţionale, caștigate și 

derulate în cadrul Centrului, în condițiile prevăzute de lege și de regulamentele 

UB . 

c. veniturile atrase din colaborări cu terți, din sponsorizări și donații. 

 

Art. 27 – În condiții specifice, Centrul poate permite accesul potenţialilor 

utilizatori (cadre didactice, cercetători şi studenţi din Universitate și din alte 

instituţii de învăţământ superior și cercetare din ţară sau din străinătate) la baza 

sa materială, în conformitate cu regulamentele Universităţii şi a legislației 

incidente. 

 

 

SECŢIUNEA VI – DISPOZIŢII FINALE 

 

 

Art. 28 -  (1) În caz de incapacitate de realizare a scopului și obiectivelor sale, 

Centrul se desfiinţează prin hotărârea Adunării Generale a Centrului,  avizată de 

Consiliul Facultăţii de Telogie Catolică şi validată de Senatul Universităţii.  

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă prin hotărârea Senatului nu se decide altfel, 

baza materială a Centrului rămâne în folosinţa Facultății de Teologie Catolică. 

 

Art. 29 -  Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile actelor 

normative incidente. 

 

Art. 30 - Prezentul Statut intră în vigoare la data adoptării sale de către Senatul 

Universităţii.   

 

 

MEMBRI FONDATORI: 

 

1. Prof. univ. dr. Daniel Constantin Barbu 

2. Prof. univ. dr. Wilhelm Dancă (membru al școlii doctorale) 

3. Conf. univ.dr. Gabriela Blebea Nicoale 

4. Conf. univ. dr. Lucian Dîncă (membru al școlii doctorale) 

5. Conf. univ. dr. Wilhelm Tauwinkl 

6. Lect. univ. dr. Marta Elise Andro 

7. Lect. univ. dr. Ștefan Cristian Beca 

8. Lect. univ. dr. Victor Emilian Dumitrescu 

9. Lect. univ. dr. Edurad Giurgi 



10. Lect. univ. dr. Ioana Iliescu 

11. Lect. univ. dr. Daniela Ionela Mare 

12. Lect. univ. dr. Cristina Mareș 

13. Lect. univ. dr. Emil Moraru 

14. Lect. univ. dr. Hristofor Tarciziu Șerban  

 


