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LEGE 

privind înfiinţarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București  

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.  

 

Art. 1 

Se înfiinţează Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București, ca instituţie de 

învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de 

învăţământ, cu sediul în localitatea București, Str. Episcopul Radu, nr. 53-55, Sector 2. 

Art. 2 

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București se înfiinţează cu următoarea 

facultate: Facultatea de Teologie Pastorală şi următoarea specializare/program de studii acreditat: Teologie 

creştină după evanghelie pastorală,  cu predare în limba română. 

Art. 3 

În structura Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București intră şi facultăţile şi 

specializările/programele de studii, altele decât cele prevăzute la art. 2, acreditate sau autorizate să 

funcţioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevăzute de lege. 

Art. 4 

Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizată să funcţioneze provizoriu se preia, în 

condiţiile legii, la instituţia nou-înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Art. 5 

(1) Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București dispune de patrimoniul propriu 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  Patrimoniul propriu este compus din bunuri 

mobile şi imobile. 

(2) Patrimoniul propriu prevăzut în anexă este proprietatea privată a Institutului Teologic Creștin după 

Evanghelie ”Timotheus” din București, de care dispune în mod liber. In cazul înstrăinării unor bunuri din 

patrimoniul Institutului, contravaloarea lor revine Institutului.  

(3) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie 

”Timotheus” din București, înfiinţat prin lege, revine fondatorilor. 

Art. 6 

Cheltuielile privind funcţionarea institutului se asigură din veniturile proprii dobândite în condiţiile legii, 

precum şi din alte surse legale. 



 

 

Art. 7 

Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, Institutul 

Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București este special monitorizat pe o perioadă de 3 

ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale, care se aprobă prin ordin al 

ministrului educaţiei naționale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. 

(2) din Constituţia României, republicată. 
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