
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR” BUCUREŞTI

CARTA UNIVERSITARĂ

I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 . Denumirea instituţiei de învăţământ superior este Universitatea Creştină
"Dimitrie Cantemir".

Art. 2. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir" este o instituţie de învăţământ
superior privat şi de cercetare ştiinţifică liberă, deschisă, având drept fundament proprietatea
privată, garantată de Constituţie. Universitatea funcţionează în temeiul Constituţiei României, a
Legii nr. 88/1993, a Hotărârii Guvernului nr.568/1995, a Legii nr.84/1995, a Legii nr.238/2002
privind înfiinţarea Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir" din Bucureşti, lege prin care
universitatea a fost acreditată şi a Legii nr.480/2006 pentru modificarea şi completarea Legii
învăţământului nr.84/1995, republicată. Regimul juridic al Universităţii este de persoană juridică
de drept privat, recunoscută prin sentinţa civilă nr. 18451/17 decembrie 1997 a Judecătoriei
Sectorului 1 Bucureşti.

Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir” are drept fondatori pe domnul Prof.univ.dr.
Momcilo Luburici şi pe doamna Prof.univ.dr. Corina-Adriana Dumitrescu (Radu) din a căror
iniţiativă şi cu ale căror resurse materiale şi financiare a fost fondată această instituţie de
învăţământ superior privat, în anul 1990, sub denumirea de Universitatea Independentă
”Dimitrie Cantemir”

Universitatea funcţionează sub auspiciile Asociaţiei de Cultură ”Dimitrie Cantemir”
Universitatea desfăşoară şi activităţi conexe sau complementare activităţilor de

învăţământ şi cercetare.

Art. 3. Universitatea îşi are sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4.
Universitatea are emblema, sigiliul, ţinuta de ceremonie (roba), stabilite de Senat.
Marca înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este Universitatea Creştină

„Dimitrie Cantemir", iar culorile revendicate sunt albastru şi roşu, potrivit certificatului de
înregistrare a mărcii numărul 70948. Durata de protecţie a mărcii este de zece ani cu începere de
la data de 08 iunie 2005.

Ziua Universităţii se sărbătoreşte la data de 10 februarie, data de naştere a Domnului
Preşedinte, prof.univ.dr. Momcilo Luburici, fondator al Universităţii Creştine ”Dimitrie
Cantemir”, prin organizarea de manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive.

Art. 4. Patrimoniul Universităţii constă din patrimoniul iniţial al fondatorilor, la care se
adaugă patrimoniul dobândit ulterior. Acesta este compus din bunuri mobile şi imobile şi din
creanţe. Patrimoniul Universităţii este proprietatea sa privată de care dispune în mod liber.

Art. 5. Misiunea, obiectivele şi principiile de organizare şi funcţionare ale Universităţii
Creştine „Dimitrie Cantemir":

Misiunea Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir" constă în formarea, specializarea şi
perfecţionarea unor specialişti cu studii superioare, printr-un proces de învăţare menit să



stimuleze gândirea şi creativitatea, asigurându-le şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a
forţei de muncă.

îndeplinirea misiunii Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir" se realizează prin
următoarele obiective:

a) modernizarea continuă a procesului de învăţământ prin perfecţionarea metodologiei
didactice, a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice în strânsă corelaţie cu evoluţia şi
cerinţele societăţii;

b) implementarea managementului universitar strategic şi a unui proces de planificare
eficientă.

c) asumarea principiului calităţii în sfera tuturor activităţilor desfăşurate în Universitate;
d) dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi prin implicarea mai activă a tuturor cadrelor

didactice şi susţinerea de parteneriate în acest domeniu cu universităţi din ţară şi din străinătate.
Universitatea funcţionează pe baza următoarelor principii: principiul autonomiei

universitare depline, al loialităţii şi al responsabilităţii. In întreaga sa activitate Universitatea
promovează idealurile credinţei, culturii şi moralei creştine.

Universitatea aplică, de asemenea, principiul înaltei competenţe profesionale în
activitatea de predare şi seminarizare a disciplinelor universitare şi de cercetare ştiinţifică,
folosind metode moderne, asigurând schimbul de informaţii şi materiale didactice cu alte
instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate.

Universitatea respectă şi aplică principiile cuprinse în Magna Carta a universităţilor
europene, adoptată la Bologna la 18 septembrie 1988.

Universitatea colaborează cu instituţiile de învăţământ superior creştine, particulare şi de
stat din ţară şi străinătate şi în acelaşi timp se pronunţă pentru o competitivitate loială.

Art. 6. Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" funcţionează cu următoarele facultăţi:
• Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din Bucureşti - cursuri de zi şi

frecvenţă redusă;
• Facultatea de Științe Juridice și Administrative din București - specializarea Administrație

Publică, cursuri de zi.
• Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Bucureşti - cursuri de zi şi

frecvenţă redusă;
• Facultatea de Istorie din Bucureşti - cursuri de zi şi frecvenţă redusă;
• Facultatea de Ştiinţe Politice din Bucureşti - cursuri de zi şi frecvenţă redusă;
• Facultatea de Științe Politice din București - specializarea Comunicare și relații publice,
cursuri de zi.
• Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate din Bucureşti - cursuri de zi şi frecventă

redusă;
• Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din Bucureşti - cursuri de zi şi

frecvenţă redusă;
• Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti - cursuri de zi şi frecvenţă

redusă;
• Facultatea de Geografia Turismului din Sibiu - cursuri de zi şi frecvenţă redusă;
• Facultatea de Drept din Cluj - cursuri de zi şi frecvenţă redusă;
• Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj - cursuri de zi şi frecvenţă redusă;



• Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Timişoara - cursuri de zi şi
frecvenţă redusă;

• Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din Braşov - cursuri de zi şi frecvenţă
redusă;

• Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate din Braşov - cursuri de zi şi frecvenţă
redusă;

• Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Constanţa - cursuri de zi şi
frecvenţă redusă;

• Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Sibiu, cursuri de zi;
Durata studiilor la facultăţi este de 3 ani. Durata studiilor la Facultatea de Ştiinţe Juridice

şi Administrative din Bucureşti şi la Facultatea de Drept din Cluj - Napoca este de 4 ani.
Universitatea poate organiza, conform normelor legale în vigoare şi alte facultăţi şi

instituţii de învăţământ de zi şi frecvenţă redusă, precum şi învăţământ la distanţă (I.D.), cursuri
postuniversitare şi doctorat.

Art. 7. Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" are următoarele prerogative :
a. Organizează procesul de învăţământ şi cercetare;
b. Acordă titluri didactice şi ştiinţifice, diplome, certificate şi alte documente

universitare, persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pregătire profesională şi ştiinţifică în
acord cu dispoziţiile legale în vigoare privind învăţământul superior;

c. Acordă, în limita posibilităţilor, burse studenţilor din universitate pentru studii în
instituţii similare din străinătate pe bază de reciprocitate;

d. Organizează editări de manuale şi cursuri, reviste şi alte materiale didactice şi
ştiinţifice legate de activitatea specifică, precum şi biblioteci universitare;

e. Poate organiza cămine, cantine, bufete pentru uzul studenţilor;
f. Colaborează cu Asociaţia de Cultură "Dimitrie Cantemir" sub auspiciile căreia

funcţionează şi depune anual în contul acesteia o parte din taxele de şcolarizare a studenţilor. La
rândul ei, Universitatea poate primi orice sprijin din partea Asociaţiei.

Art. 8. Organele de conducere ale universităţii sunt: Senatul Universităţii, Biroul
Senatului, Preşedintele Universităţii, Rectorul, Prorectori, Secretarul ştiinţific şi Consiliul de
Administraţie, care sunt organizate şi funcţionează potrivit normelor juridice în vigoare şi
prezentei Carte universitare.

Art. 9. Organele de conducere ale facultăţilor sunt: Consiliul profesoral, Biroul executiv,
decanii şi prodecanii care se organizează şi funcţionează potrivit Statutului personalului didactic
şi prezentei Carte universitare.

II. AUTONOMIA UNIVERSITARA

Art. 10. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir" funcţionează pa baza autonomiei
universitare - modalitate specifică de autoconducere prevăzută în Constituţia României, Legea
învăţământului, Legea privind Statutul personalului didactic, Legea nr. 480/2006, precum şi în
prezenta Cartă.



• Autonomia Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" cuprinde: autonomia organizatorică
şi funcţională, autonomia didactică şi ştiinţifică, autonomia financiară şi administrativă şi
autonomia jurisdicţională.

• Competenţele şi responsabilităţile pe care le implică autonomia universitară la nivelul
structurilor universitare şi administrative sunt reglementate prin prezenta Cartă, cu
respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 11. Autonomia Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir" se aplică prin
competenţele specifice Senatului, Biroului Senatului, Consiliului de Administraţie, Preşedintelui
Universităţii, Rectorului, Prorectorilor, preşedinţilor de comisii, directorilor de departamente,
Consiliilor facultăţilor, decanilor, prodecanilor, directorilor de colegii, directorilor de şcoli
postuniversitare, şefilor de catedră. Respectarea competenţei este garantată de prezenta Cartă.

III. STRUCTURI ACADEMICE ŞI COMPETENŢE DECIZIONALE A.

UNIVERSITATEA

Art. 12. Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" are în structura sa facultăţi, colegii,
specializări, secţii, departamente, catedre, institute, şcoli de studii postuniversitare, biblioteci,
laboratoare, unităţi de cercetare.
• Din structura Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" fac parte integrantă şi alte unităţi,

precum şi serviciile tehnice, administrative, tipografice, precum şi alte unităţi care prestează
servicii auxiliare şi conexe în vederea bunei funcţionări a instituţiei.

SENATUL UNIVERSITĂŢII

Art. 13. Senatul Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" este compus din Preşedintele
Universităţii, Rector, Prorectori, Secretar ştiinţific, Director al Centrului de Cercetare,
Consilieri, Decani, Prodecani ai facultăţilor, alte cadre didactice, personalităţi de prestigiu ale
vieţii universitare şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale, sponsori din ţară şi străinătate,
reprezentanţi ai instituţiilor cu care colaborează Universitatea şi din reprezentanţi ai studenţilor.
Numărul studenţilor din Senatul Universitatii reprezintă 25% din numărul total al membrilor
acestuia.

• Senatul se constituie conform metodologiei de alegeri proprii.
• Senatul se întruneşte în sesiune ordinară trimestrial, conform unei programări de care

răspunde Secretarul Ştiinţific al Senatului şi în sesiuni extraordinare la convocarea
Preşedintelui Universităţii, a Rectorului sau a Biroului Senatului.

•  Senatul lucrează statutar în condiţiile prezenţei a cel puţin două treimi din numărul total
al membrilor săi.

Art. 14. Comisiile Senatului se stabilesc în funcţie de necesităţi şi îşi elaborează
regulamente proprii aprobate de Rector.

Art. 15. Senatul are în competenţă toate domeniile autonomiei universitare:
• - adoptă Carta şi Regulamentele de funcţionare, precum şi orice modificări ale acestora;



• - validează alegerea Preşedintelui Universităţii care este ales de Adunarea generală a
membrilor fondatori ai Asociaţiei de Cultură "Dimitrie Cantemir".
• - alege Rectorul pe baza propunerii Adunării Generale a membrilor fondatori ai Asociaţiei de
Cultură "Dimitrie Cantemir.
• aprobă prelungirea exerciţiului mandatului pentru acele funcţii a căror durată a fost
modificată.
• - stabileşte strategia dezvoltării Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir";
• - validează înfiinţarea şi desfiinţarea de facultăţi, specializări, colegii, şcoli de studii

postuniversitare, catedre, unităţi de cercetare şi prestări de servicii, pe baza propunerilor
Facultăţilor sau ale Biroului Senatului;

• - validează constituirea Comisiilor de specialitate ale Senatului;
• - aprobă componenţa Comisiei de etică universitară şi validează anual raportul de activitate

al acesteia.
• - aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi validează

semestrial raportul de activitate al acesteia.
• - stabileşte pentru fiecare cadru didactic durata în timp a exerciţiului funcţiei didactice sau a

funcţiilor de conducere eligibile pe baza criteriilor competenţei profesionale, aportului
ştiinţific şi didactic real, prestigiului intern şi internaţional precum şi intereselor universităţii;

• - aprobă anual prin vot nominal deschis menţinerea ca titulari în funcţia didactică, la cerere, a
profesorilor şi conferenţiarilor universitari care au împlinit 65 de ani, până la împlinirea
vârstei de 70 de ani.

• - confirmă, anual, personalul didactic asociat prin cumul sau prin plata cu ora.
• - în temeiul Legii nr. 480/2006 în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir", pentru

personalul didactic nu există o limită de vârstă în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii
didactice, de cercetare ştiinţifică şi de conducere sub rezerva păstrării capacităţii profesionale
a persoanelor în cauză şi a aprobării Senatului Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir",
pentru fiecare caz în parte;

• - personalul didactic titular în învăţământul superior pensionat din diferite motive, care s-a
încadrat cu carnet de muncă la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir" beneficiază de
toate drepturile prevăzute de legislaţia muncii şi celelalte reglementări în vigoare pentru
personalul didactic titularizat cu norma de bază în Universitate;

• - validează rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice avizate de Consiliile
facultăţilor şi propune Consiliul Naţional pentru Diplome, Doctorat şi Atestare candidaţi
pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar şi profesor;

• - aprobă propunerile facultăţilor de specializări, de doctorat, conducători de doctorat şi le
propune Consiliului Naţional pentru Diplome, Doctorat şi Atestare;

• - aprobă constituirea unităţilor autonome de cercetare ştiinţifică (laborator, colectiv, centru),
personalul de cercetare şi confirmă şefii unităţilor de cercetare;

• - aprobă criteriile proprii de selectare, recrutare şi promovare a personalului didactic.
• - aprobă planurile de învăţământ şi statele de funcţiuni.

Art. 16. Senatul decernează titluri şi distincţii onorifice: Doctor Honoris Causa, Profesor
Honoris Causa şi Senator de Onoare al Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", precum si
premiul „Dimitrie Cantemir". Procedura de atribuire a acestor titluri este stabilită de Senat.
• Personalităţile distinse cu titlul Profesor Honoris Causa sunt Senatori de Onoare ai

Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir".



• Senatorii de Onoare pot fi invitaţi la reuniunile importante ale Senatului. Ei au drept de vot
consultativ în problemele de strategie a dezvoltării Universităţii Creştine "Dimitrie
Cantemir".

• Personalităţile cărora li s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa sunt membrii de onoare
ai Senatului Universitar.

Art. 17. Hotărârile Senatului se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor săi
prezenţi, exprimat în mod direct şi deschis.

BIROUL SENATULUI

Art. 18. Biroul Senatului este organismul operativ al Senatului.
Biroul Senatului este format din Rector, Prorectori, Secretarul Ştiinţific al Senatului,

Decani şi Preşedintele Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
Rectorul poate invita la lucrările Biroului Senatului persoane a căror prezenţă o consideră

necesară.
Biroul Senatului este convocat de către Rector.
Hotărârile Biroului Senatului se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi prezenţi,

exprimat în mod direct şi deschis.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Art. 19. Consiliul de administraţie este organismul principal în domeniul economico —
financiar şi administrativ.

• Consiliul de administraţie aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli anual al Universităţii
Creştine "Dimitrie Cantemir".

• Consiliul de administraţie decide asupra utilizării patrimoniului Universităţii Creştine
"Dimitrie Cantemir" şi hotărăşte asupra înstrăinării, dezvoltării şi gestiunii acestuia.

• Consiliul de administraţie îndeplineşte orice alte atribuţii care privesc dezvoltarea
bazei materiale a Universităţii.

• Consiliul de administraţie este format din: Preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi
membri. Calitatea de membru al Consiliului de administraţie este stabilită de către Preşedintele
Universităţii care este Preşedintele Consiliului de Administraţie.

PREŞEDINTELE UNIVERSITĂŢII

Art. 20. Funcţia de Preşedinte al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir"" exprimă la
cel mai înalt nivel unitatea de scopuri şi acţiune dintre membrii fondatori ai Asociaţiei de
Cultură „Dimitrie Cantemir" şi membrii comunităţii academice a Universităţii Creştine
„Dimitrie Cantemir".

Preşedintele Universităţii este şi preşedintele comunităţii academice.
• Preşedintele Universităţii este ales de Adunarea Generală a Asociaţiei de Cultură

„Dimitrie Cantemir" din rândurile membrilor fondatori, fiind o personalitate cu merite
excepţionale în fondarea şi dezvoltarea Universităţii. Alegerea este validată de către Senatul
Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir".



• Preşedintele Universităţii este şi Preşedintele Comunităţii Academice.
• Funcţia de Preşedinte al Universităţii şi funcţia de Rector pot fi îndeplinite cumulativ.
• Durata mandatului Preşedintelui Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” este de 9

ani. Mandatul este reînnoibil.
• Preşedintele Universităţii este Preşedintele Consiliului de Administraţie al

Universităţii.
• Preşedintele Universităţii confirmă prin ordin, Rectorul ales de Senatul Universităţii,

pe baza propunerii Adunării Generale a membrilor fondatori ai Asociaţiei de Cultură „Dimitrie
Cantemir".

• Preşedintele Universităţii prezidează lucrările Senatului convocat la iniţiativa sa.
• Preşedintele Universităţii reprezintă Universitatea în raporturile cu instituţii sau

organisme interne şi internaţionale.
• Preşedintele Universităţii numeşte şi eliberează din funcţie, împreună cu Rectorul,

personalul didactic şi de cercetare.
• Preşedintele Universităţii numeşte şi eliberează din funcţie personalul tehnic, economic

şi administrativ.
• Preşedintele Universităţii este ordonator de credite angajând prin semnătura sa

financiar şi juridic, Universitatea.
• Preşedintele Universităţii numeşte membrii Consiliului de Administraţie al

Universităţii.
• Preşedintele Universităţii numeşte preşedinţii Consiliilor de administraţie la facultăţile

care au autonomie de gestiune economico - financiară din Cluj - Napoca, Sibiu, Timişoara şi
Braşov, şi aprobă componenţa nominală a acestor consilii de administraţie.

• Preşedintele îndeplineşte orice alte atribuţii menite să consolideze situaţia materială,
financiară şi prestigiul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir".

• Preşedintele Universităţii poate angaja un număr de consilieri, asistenţi, experţi, pentru
a fi sprijinit în activitate.

In exercitarea mandatului său Preşedintele Universităţii emite ordine şi decizii, după caz.

RECTORUL

Art. 21. Rectorul conduce întreaga activitate academică din Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir" şi este Preşedintele Senatului.
• Rectorul este ales de Senatul Universităţii pe baza propunerii Adunării generale a

membrilor fondatori ai Asociaţiei de Cultură „Dimitrie Cantemir". Durata mandatului este
de 4 ani. Mandatul este reînnoibil. Alegerea Rectorului urmează a fi confirmată de către
Preşedintele Universităţii în temeiul Legii nr. 480/2006 şi a prevederilor prezentei Carte,
prin emiterea unui ordin.

• Rectorul este preşedintele Senatului şi conduce activitatea Biroului Senatului.
• Rectorul reprezintă Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" în raporturile cu

Ministerul Educaţiei Naţionale, în Consiliul Naţional al Rectorilor, în raporturile cu
administraţia centrală şi locală.

• Rectorul acţionează astfel încât să aplice prevederile Cartei, regulamentele interne şi
hotărârile luate de Senat, Biroul Senatului sau Consiliul de Administraţie.



• Rectorul numeşte şi eliberează din funcţie, împreună cu Preşedintele Universităţii,
personalul didactic şi de cercetare.

• Rectorul dispune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor, acordă diplome de licenţă,
de absolvire, de studii aprofundate, de studii postuniversitare şi de doctorat.

• Rectorul numeşte şi revocă prorectorii, secretarul ştiinţific al Senatului, decanii şi
prodecanii facultăţilor, şefii de catedra şi alte cadre de conducere, în urma hotărârii
Senatului.

• Rectorul numeşte şi revocă din funcţie directorii de departamente, directorii institutelor şi
ai centrelor Universităţii, directorii de şcoli postuniversitare, consilierii.

• Rectorul semnează împreună cu Preşedintele Universităţii acordurile internaţionale şi
utilizează ştampila Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir", în conformitate cu
prevederile legale.

• In exerciţiul mandatului său Rectorul emite decizii.
• Rectorul împreună cu Preşedintele universităţii angajează temporar personalul didactic
asociat.

PRORECTORUL

Art. 22. Rectorul propune Senatului un cadru didactic pentru funcţia de prorector. în
urma hotărârii Senatului de acceptare a propunerii, prorectorul este numit prin decizia
Rectorului. Mandatul prorectorului este de 4 ani.

Prorectorul îndeplineşte acele atribuţii care îi sunt delegate de către Rector prin decizie
scrisă.
Prorectorul este responsabil de activitatea sa în faţa Senatului şi a Rectorului. Rectorul poate să
propună mai mulţi prorectori, situaţie în care procedura de mai sus se aplică în parte la fiecare
persoană propusă de Rector.

SECRETARUL ŞTIINŢIFIC AL SENATULUI

Art. 23. Rectorul propune Senatului un cadru didactic pentru funcţia de Secretar Ştiinţific
al Senatului. în temeiul hotărârii Senatului de acceptare a propunerii, Secretarul
Ştiinţific al Senatului este numit prin decizia Rectorului. Mandatul Secretarului Ştiinţific este de
4 ani.

Secretarul Ştiinţific al Senatului îndeplineşte acele atribuţii care îi sunt stabilite de către
Rector prin decizie scrisă.

Secretarul Ştiinţific al Senatului răspunde pentru activitatea sa în faţa Senatului şi a
Rectorului.

B. FACULTATEA

Art. 24. Facultatea reprezintă unitatea funcţională cuprinzând personal didactic, de
cercetare, studenţi şi personalul de secretariat şi economico-administrativ.

Facultatea este formată din specializări, catedre, laboratoare şi unităţi de cercetare.
înfiinţarea sau desfiinţarea unei facultăţi, specializări sau colegiu se face la propunerea

Senatului, urmând procedura de autoevaluare şi acreditare prevăzută de lege. înfiinţarea sau



desfiinţarea celorlalte structuri ale facultăţii se face la propunerea Consiliului facultăţii sau a
Biroului Senatului, cu aprobarea Senatului.

Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii, şi de decan.
La facultăţile cu autonomie de gestiune economico - financiară din : Cluj - Napoca, Sibiu,

Timişoara şi Braşov funcţionează Consilii de administraţie. Consiliul de administraţie la acest
nivel este compus din: Preşedinte, secretar şi membri.

Preşedintele consiliului de administraţie al facultăţii cu autonomie de gestiune economico
- financiară este numit de către Preşedintele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir".

Preşedintele consiliului de administraţie al facultăţii cu autonomie de gestiune economico
- financiară numeşte membrii acestui consiliu de administraţie. Componenţa nominală este
aprobată de către Preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii.

Funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie la facultăţile cu autonomie de
gestiune economico — financiară şi funcţia de decan pot fi cumulate.

a) Consiliul Facultăţii

Art. 25. Consiliul facultăţii este compus din totalitatea cadrelor didactice angajate la
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”, care activează la respectiva facultate şi din
reprezentanţi ai studenţilor. Fac excepţie de la prevederile acestui aliniat cadrele didactice care
au norma de bază la altă universitate. Numărul studenţilor din Consiliul facultăţii reprezintă 25%
din numărul total al membrilor acestuia.

• Consiliul Facultăţii se întruneşte trimestrial în sesiune ordinară şi în sesiuni
extraordinare, la convocarea Decanului sau la cererea a cel puţin 1/2 din numărul membrilor.

• Consiliul Facultăţii asigură conducerea facultăţii şi răspunde de realizarea procesului
instructiv-educativ şi de cercetare.

Art. 26. Consiliul facultăţii este legal constituit în prezenţa majorităţii membrilor săi.
Consiliul facultăţii adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, exprimat în mod
direct şi deschis.

b) Biroul Consiliului facultăţii

Art. 27. Biroul Consiliului facultăţii este organismul executiv al Consiliului facultăţii,
format din Decan, Prodecani, Secretarul ştiinţific al Consiliului şi reprezentanţii studenţilor.
• Biroul Consiliului aplică hotărârile acestuia şi ia decizii în probleme curente, în intervalul

dintre şedinţele Consiliului facultăţii.
c) Decanul

Art. 28. Rectorul propune Senatului un cadru didactic pentru funcţia de decan. în temeiul
hotărârii Senatului de acceptare a propunerii, decanul este numit prin decizia Rectorului.
Mandatul decanului este de 4 ani.
• Decanul coordonează activitatea Biroului Consiliului pentru aplicarea hotărârilor şi este

preşedintele Consiliului facultăţii.
• Decanul răspunde de calitatea întregului proces de învăţământ şi cercetare din Facultate;
• Decanul semnează diplomele şi foile matricole, precum şi alte documente eliberate de

Facultate;
• Decanul răspunde în faţa Consiliului facultăţii, a Biroului Senatului şi a Rectorului.



d) Prodecanul

Art. 29. Decanul propune Rectorului un cadru didactic pentru funcţia de prodecan.
Rectorul înaintează propunerea Senatului. în temeiul hotărârii Senatului de acceptare a
propunerii, prodecanul este numit prin decizie emisă de către Rector. Mandatul prodecanului
este de 4 ani.
• Prodecanul poate suplini Decanul, cu avizul acestuia, în raporturile cu celelalte structuri

din Universitate, realizează legătura cu catedrele, în domeniile în care au competenţă.
• Prodecanul răspunde în faţa Consiliului facultăţii, a Decanului şi a Rectorului.

e) Secretarul Ştiinţific al Consiliului facultăţii

Art. 30. Decanul propune Rectorului, un cadru didactic pentru funcţia de secretar
ştiinţific al facultăţii. Rectorul înaintează propunerea Senatului. în temeiul hotărârii Senatului de
acceptare a propunerii, secretarul ştiinţific al consiliului facultăţii este numit prin decizie emisă
de către Rector. Mandatul secretarului ştiinţific al Consiliului facultăţii este de 4 ani.

Secretarul ştiinţific al Consiliului facultăţii pregăteşte şedinţele Consiliului, verifică
respectarea regulamentelor în hotărârile catedrelor, asigură cvorumul Consiliului şi transmite
hotărârile Consiliului catedrelor şi departamentelor. Răspunde în faţa Consiliului facultăţii şi a
Decanului.

C. CATEDRA

Art. 31. Catedra este unitatea de bază a structurii didactice şi de cercetare ştiinţifică şi se
organizează pe discipline înrudite.
• Efectivul minim de posturi pentru organizarea unei catedre se stabileşte potrivit

legislaţiei. In cadrul catedrelor se pot constitui colective pe discipline, conduse de un
responsabil numit de Şeful de Catedră.

• Pe lângă catedre se pot organiza colective.
• Catedra are următoarele competenţe în temeiul libertăţii universitare:
- elaborează programele analitice şi planurile de cercetare;
- organizează manifestări ştiinţifice;
- evaluează activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice şi cercetătorilor;
- întocmeşte statul de funcţii al catedrei;
- propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi componenţa comisiilor de concurs;
- propune cadrele didactice asociate, profesorii consultanţi şi conducătorii de doctorat;
- propune specializările pentru licenţă, studii aprofundate de doctorat;
- propune încetarea activităţii cadrelor didactice şi a cercetătorilor;
- propune anual programul de editare a cursurilor şi a altor materiale didactice;
- aprobă anual programele ştiinţifice ale cadrelor didactice;
- răspunde de calitatea procesului de învăţământ la disciplinele care aparţin catedrei;
- asigură realizarea de către corpul profesoral şi de către personalul de cercetare a obligaţiilor
din statele de funcţii;
- propune recompense şi sancţiuni pentru corpul profesoral şi pentru personalul de cercetare;
- organizează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare;



- coordonează activitatea de cercetare din catedră; avizează funcţionarea unităţilor de cercetare
care utilizează infrastructura facultăţii;
- coordonează activitatea de pregătire, prin doctorat, în domeniul lor de competenţă.
• Catedra este condusă de un şef de catedră ales de către membrii catedrei respective. Şeful

de catedră este răspunzător de asigurarea calităţii procesului de învăţământ şi de cercetare
ştiinţifică. Numirea lui se face prin decizie emisă de Rector. Şeful catedrei răspunde
pentru activitatea sa în faţa catedrei, Consiliului facultăţii, Decanului, Senatului şi a
Rectorului.

D. COMISIA PENTRU EVALUAREA şi ASIGURAREA CALITĂŢII
EDUCAŢIEI

Art. 32. Comisia este alcătuită din câte un reprezentant al fiecărei facultăţi şi din 1-3
studenţi.

Preşedintele Comisiei este propus Senatului de către Rector, din rândurile membrilor
comisiei. In temeiul hotărârii Senatului de acceptare a propunerii, preşedintele comisiei pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii este numit prin decizie emisă de către Rector. Preşedintele
comisiei este membru în Biroul Senatului.

Senatul adoptă Regulamentul de funcţionare al comisiei.

E. COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ

Art. 33. Comisia de etică este formată din câte un reprezentant al fiecărei facultăţi,
desemnat de către Consiliul facultăţii, un reprezentant al studenţilor şi reprezentantul
compartimentului juridic al Universităţii.

Senatul aprobă, prin hotărâre, componenţa nominală a Comisiei şi Codul de etică
universitară.

F. DEPARTAMENTUL PENTRU STUDIUL LIMBILOR STRĂINE

Art. 34. Departamentul organizează cursuri intensive prin Centrul de limbi străine, pe
nivele de cunoştinţe, începător, mediu şi avansat, finalizate cu certificate de competenţă
lingvistică (Certificat Cambridge), Institutul Cervantes, Institutul Francez, Institutul Goethe, etc.

Centrul de limbi străine oferă posibilitatea specializării aloglote în următoarele domenii:
financiar, bancar, afaceri internaţionale, ştiinţe juridice şi administrative şi management turistic
şi comercial.

Departamentul de limbi străine, prin Catedra de limbi străine, coordonează predarea
limbilor străine la curs de zi şi fară frecvenţă, în toate facultăţile universităţii.

Directorul departamentului este numit prin decizie a Rectorului şi este membru de drept
al Senatului.

G. DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ

Art. 35. Departamentul organizează cursuri pentru obţinerea permisului E.C.D.L., prin
Centrul E.C.D.L., atât pentru membrii comunităţii academice cât şi pentru beneficiari externi.

Departamentul răspunde de modernizarea serviciilor informatice oferite tuturor
structurilor Universităţii şi de dezvoltarea infrastructurii informatice.



Departamentul asigură dezvoltarea învăţământului la distanţă, învăţământului electronic
în Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir" şi modernizarea metodologiei de predare şi
evaluare a cunoştinţelor studenţilor.

Directorul departamentului este numit prin decizie a Rectorului şi este membru de drept
al Senatului.

H. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC.

Art. 36. Departamentul organizează cursuri pentru cadrele didactice din cadrul
Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir" sau din afara acesteia, finalizate cu un certificat.

Departamentul colaborează cu toate structurile Universităţii pentru modernizarea
continuă a procesului de învăţământ.

Directorul departamentului este numit prin decizie a Rectorului şi este membru de drept
al Senatului.

I. DEPARTAMENTUL PENTRU STUDII POSTUNIVERSITARE

Art.37. Departamentul pentru studii postuniversitare are misiunea de a asigura
învăţământul postuniversitar pentru specializările în domeniile acreditate şi perfecţionarea
pregătirii atestate prin diploma de licenţă.

J. DEPARTAMENTUL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Art.38. Departamentul de Studii Universitare de Masterat  îşi asumă misiunea de a
pregăti specialişti în domeniile fundamentale de licenţă acreditate.

Studiile de masterat reprezintă ciclul II al studiilor universitare şi constituie o etapă
pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale şi asigură fie aprofundarea în domeniul
studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în
alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

K. DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI
ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

Art.39. Departamentul I.D./I.F.R. asigură managementul programelor I.D./I.F.R. de
formare profesională universitară cu respectarea strictă a standardelor academice de calitatea.

L. DEPARTAMENTUL DE COOPERARE CU MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

Art.40. Departamentul de cooperare cu mediul economic şi social are misiunea de a întări
relaţiile de colaborarea cu mediul de afaceri şi societatea civilă prin dezvoltarea de proiecte
comune cu acestea, participări la manifestări ştiinţifice socio-economice-culturale etc.

Art.41. Conducerea fiecărui departament este asigurată de un director numit prin decizie
de Rectorul Universităţii.

O. CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

Art.42. Misiunea Centrului de informare, consiliere şi orientare în carieră (CICOC) este



aceea de asistenţă a studenţilor/masteranzilor/cursanţilor pentru informarea, consilierea şi
orientarea în carieră, în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă. Ca obiectiv specific, CICOC
completează oferta de servicii pentru studenţi/masteranzi/cursanţi şi răspunde nevoilor de
consiliere şi orientare profesională semnalate de aceştia.

Centrul este condus de un director numit prin decizia Rectorului Universităţii.

IV. STRUCTURI ADMINISTRATIVE

A. SECRETARIATUL RECTORATULUI

Art. 43. Secretariatul rectoratului este compus din secretariate pe domenii, structura
efectivă se stabileşte prin hotărâre a Biroului Senatului. Ele sunt subordonate Rectorului,
prorectorilor de resort şi secretarului ştiinţific al senatului.
• Secretariatul Rectoratului este condus de un Secretar şef. Atribuţiile Secretarului şef sunt

stabilite de Rector.

B. SECRETARIATELE FACULTĂŢILOR

Art. 44. Secretariatele facultăţilor sunt conduse de secretari-şefi de facultate. Atribuţiile
Secretarului-şef de facultate sunt stabilite de decan.

C. CONSILIERII RECTORULUI

Art. 45. Rectorul Universităţii poate angaja unul sau mai mulţi consilieri. Sarcinile lor de
serviciu sunt stabilite prin decizia scrisă a Rectorului. Consilierii pot participa în calitate de
invitaţi la lucrările Senatului sau ale Biroului Senatului.

D. SERVICIUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE

Art. 46. Serviciul de Relaţii Internaţionale cuprinde personalul care se ocupă de stabilirea
relaţiilor cu alte universităţi, din ţară şi străinătate cu alte instituţii, sponsori şi mass-media.

V. PLANURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art. 47. Planurile de învăţământ la facultăţile Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir"
cuprind discipline obligatorii, opţionale şi facultative. Disciplinele obligatorii au în vedere
acumularea de către studenţi a cunoştinţelor de bază specifice profilului şi specializării.
Disciplinele opţionale vizează aprofundarea unor direcţii particulare specializării respective.
Disciplinele facultative urmăresc lărgirea orizontului de cunoaştere în domenii complementare.
• Planurile de învăţământ se concep astfel încât să asigure pregătirea de specialitate şi să

dezvolte spiritul de creativitate a studenţilor, să asigure timpul necesar pentru studiul
individual şi asimilarea bibliografiei. Ele se actualizează şi se adaptează criteriilor
funcţionale ale universităţilor de performanţă, odată la patru - cinci ani.

• Senatul şi Consiliile facultăţilor pot experimenta şi aplicarea sistemului de credite
transferabile acceptat pe plan internaţional.

• Planurile de învăţământ se analizează în cadrul consiliilor facultăţilor şi se aprobă de
Senatul Universitar.



Art. 48. Facultăţile îşi pot propune anual programe de pregătire pentru studii aprofundate.
• Forma de învăţământ în cadrul studiilor aprofundate este numai cu frecvenţa. Durata

studiilor este de 2-3 semestre. Studiile se finalizează prin susţinerea unei disertaţii.
• Admiterea se face prin concurs.
• Pentru frecventarea studiilor aprofundate se vor percepe taxe care se vor stabili de către

Consiliul de Administraţie.

Art. 49. învăţământul postuniversitar se poate organiza şi sub forma şcolilor de studii
academice postuniversitare, studii de specializare şi cursuri de perfecţionare.
• Şcolile de studii postuniversitare, cu durata de 2-3 ani se pot organiza prin asociere cu alte

unităţi de învăţământ sau agenţi economici din ţară şi străinătate. Structurile
organizatorice, modul de funcţionare şi finanţare sunt propuse spre aprobare Ministerului
învăţământului. Admiterea se face prin concurs, candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai
învăţământului de lungă durată cu diplomă de licenţă. Studiile se finalizează cu examen
de diplomă.

• Studiile postuniversitare de specializare au durata de 1 an. Admiterea se face la cerere
pentru absolvenţii învăţământului de lungă durată cu diplomă de licenţă. Studiile se
încheie cu examen de diplomă.

• Cursuri postuniversitare de perfecţionare, cu durata de cel mult un an, pot fi urmate la
cerere de absolvenţi cu diplomă universitară proveniţi din activitatea practică. Cursurile se
finalizează prin examen.

Art. 50. Studiile doctorale se pot organiza pe cele doua forme: cu frecvenţă şi tară
frecvenţă. Biroul Senatului repartizează locurile pentru concursul de admitere pentru fiecare
specializare şi conducător ştiinţific, la propunerea Consiliului facultăţii.
• Anunţarea locurilor pe specializări şi forme de organizare, a condiţiilor de înscriere a

candidaţilor, a tematicii de concurs pentru fiecare specializare se face prin afişare.
• Pot participa la concursul de admitere absolvenţii învăţământului de lungă durată cu

diplomă de licenţă, diplomă de studii aprofundate sau diplomă de şcoală de studii
postuniversitare.

• Concursul se desfăşoară în faţa unei comisii propusă de Decan şi aprobată de Biroul
Senatului, potrivit regulamentului de doctorat.

• Candidaţii admişi sunt înmatriculaţi la rectorat şi devin doctoranzi. Stagiul de pregătire
este de 3 ani pentru forma cu frecvenţă şi 4 ani pentru fară frecvenţă.

VII. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

A. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Art. 51. Cercetarea ştiinţifică este una din componentele importante ale activităţii fiecărui
cadru didactic.
• Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" aplică criterii universale de evaluare a cercetării

ştiinţifice, luând în considerare prezenţa în publicaţiile interne şi internaţionale, cărţile



realizate, rezultatele obţinute şi prezenta la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale
etc.

B. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Art. 52. Unităţile şi colectivele de cercetare pot elabora proiecte şi programe de
cercetare, organizează activitatea de cercetare, valorifică rezultatele, redactează publicaţii
ştiinţifice, organizează manifestări ştiinţifice.
• înfiinţarea de unităţi de cercetare se face cu aprobarea Senatului. In funcţie de buget,

surse de finanţare, nevoi ştiinţifice, unităţile de cercetare se pot constitui şi pe perioade
determinate.

• Unităţile de cercetare sunt reprezentate în Senat prin şefii unităţii respective.
• Personalul de cercetare ştiinţifică beneficiază gratuit de întreaga reţea de informare şi

documentare a bibliotecilor Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir".
• Cercetarea ştiinţifică studenţească se desfăşoară în cadrul "cercurilor ştiinţifice", care

funcţionează pe lângă catedre sau prin atragerea celor mai buni studenţi la dezvoltarea
unor teme de cercetare din planul catedrelor, departamentelor etc.

Art.53. Institutul de cercetări ştiinţifice multidisciplinare „Dimitrie Cantemir” este
înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi are în structură departamente,
centre de cercetare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.

Unităţile de cercetare reunesc cadre didactice şi cercetători;
studenţii/masteranzii/cursanţii pot fi atraşi în activitatea de cercetare ştiinţifică. Personalul de
cercetare desfăşoară preponderent activităţi de cercetare ştiinţifică, dar poate participa şi la
activităţi didactice.

Directorii institutului sunt numiţi de Rectorul Universităţii prin decizie”.

Art.54. Institutul de Studii de Securitate „Dimitrie Cantemir” are misiunea de a răspunde
unor cerinţe de intensificare a cercetării ştiinţifice în domeniul politicii externe şi de securitate,
necesităţii de deschidere şi de colaborare cu structuri experimentate, specializate în acest
domeniu din ţară şi din străinătate.

Conducerea institutului este asigurată de un director numit prin decizie de Rectorul
Universităţii.

Art.55 Institutul Internaţional de Studii Cantemiriene are în structura sa filiale fără
personalitate juridică, precum şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de
activitate, înfiinţate şi organizate pentru activitatea de cercetare, în funcţie de specificul
temei/problemei, se pot organiza colective specializate, precum şi colective interdisciplinare.

Institutul este condus de un cantemirolog de prestigiu, numit prin decizie de Rectorul
Universităţii, în calitate de preşedinte al acestuia.

Institutul are drept scop antrenarea în activităţile sale a cât mai multor persoane din
domenii cât mai variate, pentru cunoaşterea şi cercetarea ştiinţifică a operei Principelui cărturar
Dimitrie Cantemir.

C. PUBLICAŢIILE ŞI EDITURA

Art. 56. Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" editează publicaţii proprii. Revistele
intră în circuitul normal al publicaţiilor fiind accesibile prin abonamente sau cumpărare.



Revistele au colegii redacţionale care garantează prestigiul ştiinţific al acestora şi se pot publica
în limba română sau în limbi de mare circulaţie.

Art. 57. Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" îşi poate organiza o Editură proprie
care să asigure editarea publicaţiilor proprii şi a cărţilor produse de corpul profesoral precum şi a
comenzilor din afara institutului.

D. ACTIVITATEA DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

Art. 58. Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" se integrează în circuitul mondial de
valori ştiinţifice, culturale şi educaţionale. Ea promovează parteneriatul şi relaţiile de cooperare
cu universităţi similare din străinătate, bazate pe principiile libertăţii academice, egalităţii şi
reciprocităţii.
• Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" încheie acorduri internaţionale care vizează:
- cunoaşterea experienţei didactice, organizaţionale şi de cercetare din alte universităţi în

vederea integrării lor în activitatea proprie;
- apropierea treptată a planurilor de învăţământ şi a conţinutului disciplinelor pentru

punerea în aplicare a sistemului creditelor transferabile;
- încurajarea cooperării internaţionale, în domeniile organizării aprofundate a programelor

post universitare şi a doctoratelor în cotutela, pentru a ajunge la recunoaşterea internaţională
a diplomelor şi certificatelor eliberate;

- implicarea cadrelor didactice şi cercetătorilor de proiecte şi programe de instruire,
consultanţă şi/sau cercetare ştiinţifică cu finanţare autohtonă şi/sau străină pentru creşterea
calitativă a pregătirii studenţilor şi doctoranzilor, precum şi pentru integrarea în comunitatea
ştiinţifică internaţională;

- încurajarea şi susţinerea schimburilor de studenţi şi cadre didactice realizate fie pe baze
bilaterale, fie prin proiecte multilaterale beneficiind de finanţare externă.

Art. 59. Participarea Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" în programe de
cooperare internaţională se bazează pe principiul simetriei eforturilor de finanţare. Finanţarea
cooperării internaţionale se face atât din buget propriu, cât şi din alte surse.
• Orice deplasare în străinătate, în timpul activităţilor didactice, se face prin ordin al

Rectorului, pe baza cererii avizate de şeful de catedra, de decan şi aprobată de Biroul
Senatului.

Art. 60. Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" precum şi facultăţile, colegiile,
departamentele, catedrele sunt legal angajate în proiecte şi programe de cooperare internaţională
numai prin semnătura Rectorului.

Art. 61. Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" dezvoltă schimburile de cadre
didactice şi studenţi cu universităţile partenere din celelalte ţări.
• Invitarea unor cadre didactice şi studenţi cu universităţile partenere din celelalte ţări.
• Invitarea unor cadre didactice din universităţile partenere care angajează financiar

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" se face cu avizul Biroului Senatului în funcţie de
prestaţia profesională a candidaţilor (diplome, curriculum vitae etc).



E. BIBLIOTECA

Art. 62. Biblioteca Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" funcţionează pe baza unui
regulament aprobat de Senat şi este condusă de director. Ea gestionează întregul fond de carte şi
publicaţii, formând un sistem integral de documentare destinat studenţilor, cercetătorilor şi
cadrelor didactice.
• Biblioteca poate distribui fondul de carte în cadrul catedrelor, departamentelor şi lectoratelor.
• Directorul bibliotecii răspunde în faţa Biroului Senatului de modul de gestionare a fondurilor

alocate pentru achiziţia de carte şi publicaţii.

VIII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 63. Universitatea poate fi dizolvată sau desfiinţată şi la propunerea fondatorilor
adresată ministerului de resort. În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul
universităţii revine fondatorilor.

Art. 64. Modificările şi completările la Carta Universitară au fost adoptate de Senatul
Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” în şedinţa din 02.02.2011 şi intră în vigoare cu
aceeaşi dată.
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