
EMIL DUMEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 

 

 

 

 

RAPOARTE DE ACTIVITATE 

 

IANUARIE 2004 – IULIE 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iaşi - 2016 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 

IANUARIE 2004 – IANUARIE 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 
 

Scurt istoric al facultății 

  Începând cu anul universitar 2002-2003 în învăţământul universitar din România a 

început să funcţioneze o nouă facultate în cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică, care avea trei duble specializări: Teologie Romano-

Catolică Didactică – Asistenţă Socială; Teologie Romano-Catolică Didactică – Limba şi 

Literatura Română; Teologie Romano-Catolică Didactică – Limba şi Literatura Engleză. Din anul 

2007, aceste specializări duble, din ordinul ministerului, au intrat în lichidare, facultatea 

ramânând cu două specializări, Teologie Romano-Catolică Didactică şi Teologie Romano-

Catolică asistenţă socială. 

   Dintre persoanele ce s-au implicat mai mult în lunga şi dificila muncă de pregătire a tratativelor 

pentru înfiinţarea ei, trebuie menţionat Preasfinţitul Petru Gherghel, preotul Benone Lucaci, 

rectorii seminarului pr. conf. Alois Bulai şi pr. prof. univ. dr. Viliu Dancă, doamna profesoară 

Mariana Purţuc, iar din partea universităţii, domnul rector, prof. univ. dr. Dumitru Oprea şi alte 

persoane din conducerea universităţii. În perioada martie 2002–februarie 2003, funcţia de decan a 

fost exercitată de pr. lect. univ. dr. Benone Lucaci, care a contribuit în cea mai mare măsură la 

alcătuirea documentaţiei pentru înfiinţarea facultăţii. Din luna februarie a anului 2003, timp de un 

an, mersul înainte pe dificilul şi fragilul drum al nou-născutei instituţii a fost ghidat de părintele 

lect. univ. dr. Lucian Farcaş, iar din luna februarie a anului 2004, decan al facultăţii a fost ales, 

confirmat de Senatul Universităţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pr. prof. univ. dr. Emil 

Dumea. Sunt multe alte nume ce ar trebui menţionate aici, dar ne-am limitat doar la menţionarea 

celor mai importante. 

   La cererea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi şi a Institutului Teologic Romano-Catolic, 

facultatea a alcătuit toate formalităţile legale şi a dobândit o a treia specializare, Teologie 

Romano-Catolică Pastorală, începând cu anul universitar 2009-2010. 

   Din luna mai anului 2009, facultatea a înfiinţat şi un Departament de cercetare ştiinţifică, 

aprobat de Senatul Universităţii, şi care funcţionează deja cu un director şi doi angajaţi laici, 

departament care promite mult în domeniului colaborării în domeniile teologie – ştiinţe socio-

umanistice 
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 Misiune:  

Misiunea Facultăţii de Teologie Romano-Catolică este aceea de a oferi un răspuns 

prompt şi complet cerinţelor educative şi culturale ale lumii contemporane. Valorizând 

tradiţia bimilenară a lumii catolice occidentale şi cea a Institutului Teologic Romano-

Catolic din Iaşi, şi colaborând cu facultăţile socio-umanistice din cadrul Universităţii 

“Al.I.Cuza”, tânăra facultate îşi asumă ambiţioasa misiune a unei deschideri interculturale 

şi interreligioase la nivel naţional, dar şi internaţional, contribuind astfel la formarea unui 

“om european”, deschis larg valorilor culturii laice şi creştine, valori ce au clădit Europa 

şi o vor susţine în continuare. 

 

Catedre : 

 

Catedra de Teologie Romano-Catolică 

  

Şef de catedră : Pr. lect. dr. Iosif Enăşoae 

 

Structura posturilor şi personalul didactic din cadrul catedrei de Teologie : 

 

La nivelul anului universitar 2007-2008 structura posturilor didactice este 

următoarea: 

 Profesori – 1 

 Conferenţiari – 1 

 Lectori – 2 

 Asistenţi – 4 

 Preparatori – 0 

 

La nivelul anului universitar 2007-2008 structura personalului didactic cu norma 

de bază este următoarea: 

 Profesori - 1 

 Conferenţiari – 0 

 Lectori – 1 

 Asistenţi - 2 

 Preparatori – 0 

 

 

Cancelar : Pr. asist. drd. Iulian Ianuş 
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Admitere : 

 

Situaţia numărului de locuri şi a candidaţilor admişi în anul I, la zi 2004-2007 

 

Număr 

locuri 

buget 

2004 

Număr 

candidaţi 

admişi 

buget 2004 

Număr 

locuri 

buget 

2005 

Număr 

candidaţi 

admişi 

buget 2005 

Număr 

locuri 

buget 

2006 

Număr 

candidaţi 

admişi 

buget 

2006 

Număr 

locuri 

buget 

2007 

Număr 

candidaţi 

admişi 

buget 

2007 

30 30 34 34 30 30 26 21 

 

Evoluţia candidaţilor admişi la buget
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Locuri 

cu taxă 

2004 

Număr 

candidaţi 

admişi cu 

taxă 2004 

Locuri 

cu taxă 

2005 

Număr 

candidaţi 

admişi cu 

taxă 2005 

Locuri 

cu taxă 

2006 

Număr 

candidaţi 

admişi cu 

taxă 2006 

Locuri 

cu taxă 

2007 

Număr 

candidaţi 

admişi cu 

taxă 2007 

30 30 30 3 40 5 30 0 

 

Evoluţia candidaţilor admişi cu taxă
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Specializări : 
 

Specializări în lichidare : 

 

1. Teologie Romano-Catolică Didactică – Asistenţă Socială – autorizată 

2. Teologie Romano-Catolică Didactică – Limba şi literatura română – autorizată 

3. Teologie Romano-Catolică Didactică – Limba şi literatura engleză – autorizată 

 

Specializări de licenţă : 

 

1. Teologie socială – autorizată 

2. Teologie Romano-Catolică Didactică - autorizată 

 

Specializări master 

 

1. Strategii ale carităţii creştine – aprobată pentru anul universitar 2008-2009 

 

 

Situaţia posturilor didactice scoase la concurs în perioada 2004-2007 : 

 

Profesor Conferenţiar Lector Asistent 

1 1 0 2 

 

Activitatea didactică 

 

Activitatea didactică a fost coordonată de către consiliul facultăţii sub îndrumarea 

Rectoratului şi cu participarea secretariatului facultăţii. 

 

 

I. Admitere 

 

 Admiterea s-a desfăşurat în conformitate cu Metodologia examenului de admitere 

aprobată anual de către Senat. 

 Principalele activităţi privind admiterea: 

 Stabilirea criteriilor de admitere specifice facultăţii. 

 Propunerea Comisiei de admitere pe facultate. 

Înscrierea candidatilor. 

Afişarea rezultatelor concursului de admitere. 

Semnarea contractelor de studiu şi înmatricularea studenţilor în anul I. 
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II. Desfăşurarea activităţii didactice 

 

 Activitatea didactică s-a desfăşurat în conformitate cu Regulamentul privind 

activitatea didactică şi Regulamentul privind desfăşurarea activităţii didactice- studii 

universitare de licenţă. 

 Principalele activităţi: 

 Elaborarea planurilor de învăţământ în conformitate cu Regulamentul privind 

activitatea didactică. 

 Elaborarea Statelor de funcţiuni. 

 Elaborarea orarelor. 

 Elaborarea programelor analitice. 

 Desfăşurarea activităţilor de predare. 

 Informarea studenţilor cu privire la procesul didactic. 

 Promovarea facultăţii prin realizarea şi distribuirea pliantelor în principalele 

localităţi din Moldova, participarea la Salonul Ofertelor Academice, colaborarea cu 

Centrul de informare, plasare şi orientare profesională (CIPO). 

 

Numărul studenţilor în perioada 2004-2007: 

 

2004 2005 2006 2007 

159 181 149 121 

 
Studenţii înscrişi în perioada 2004-2007
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III. Finalizarea studiilor 

Studiile sunt finalizate conform Regulamentului privind activitatea didactică  

printr-un examen de licenţă. 

 Numărul absolvenţilor în perioada 2004-2008: 

 2004 2005 2006 2007 

Nr. total absolvenţi 0 0 41 32 

Nr. absolvenţi cu 

examen de licenţă 
0 0 38 32 
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IV. Colaborarea cu alte facultăţi: 
 În anul 2004-2005 cursul de Ecumenism din semestrul I  de la anul III de studii a 

fost predat de pr. conf. dr. Pietraru Gheorghe de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. 

 

 Pe data de 14-15 martie pr. decan a făcut o vizită la Facultatea de Teologie 

Romano-Catolică de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj. 

 

 17.11-23.11.2004 – vizita părintelui decan la Institutele de Ştiinţe Religioase ale 

Diecezelor Verona şi Florenţa şi Universitatea Pontificală din Lateran. 

2005-2006 : Vizite de studiu la Universitatea Catolică din Lille (Franţa), 

Institutul Catolic din Paris, Facultatea de Istorie Ecleziastică a Universităţii 

Pontificale „Gregoriana” din Roma, Universitatea de Stat din Köln, Institutul 

Ecumenic „Sf. Nicolae” din Bari (Italia), Facultăţile de Teologie Romano-Catolică 

din cadrul Universităţii Bucureşti şi a Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj. 

 

Cercetare 

 

 1. Misiunea unităţii de cercetare 

 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică îşi asumă misiunea de a oferi un răspuns 

prompt şi complet cerinţelor educative şi culturale ale lumii contemporane. Facultatea îşi 

asumă misiunea unei deschideri interculturale şi interreligioase la nivel naţional, dar şi 

internaţional, contribuind astfel la formarea unui “om european”, deschis larg valorilor 

culturii laice şi creştine, valori ce au clădit Europa şi o vor susţine în continuare. 

 

A. Promovarea valorilor umanistice creştine şi a celor democratice în ceea ce 

priveşte realitatea socială şi relaţiile interumane, prin: 

 

a. educarea şi reeducarea persoanelor în problemele lor personale şi în raport cu 

semenii lor, promovând posibilităţile de autointervenţie, strategiile de asistenţă 

mutuală, încurajând spiritul de voluntariat;  

b. promovarea unei perspective umaniste şi creştine a realităţii în ansamblul ei;  

 

B. Facultatea îşi propune să încurajeze studenţii să cunoască şi să dezvolte 

potenţialul şi aptitudinile proprii în funcţie de interesele şi motivaţiile personale, cât şi în 

raport cu exigenţele comunităţii şi ale societăţii în general. În acelaşi timp, facultatea 

urmăreşte dezvoltarea capacităţilor de adaptare şi de orientare într-o societate în continuă 

schimbare şi în care dimensiunile spiritului religios şi cele ale comunicării interculturale 

şi intereligioase sunt determinate de tradiţiile umanismului creştin, ca şi de noi orientări 

de care trebuie să ţină cont, sau cu care trebuie să se confrunte pentru a-şi apăra 

identitatea şi propria-i misiune.  

 



 10 

C. Formarea de specialişti în predarea religiei în şcolile statale şi cele private, ca şi 

de asistenţi sociali. Aceştia trebuie să ajungă la o maturitate umană şi creştină care să-i 

ajute să fie mai eficienţi în munca lor didactică sau de asistenţă socială. Pentru atingerea 

acestui scop, facultatea promovează:  

 

a. formarea continuă, teoretică şi practică a studenţilor, respectând standarde 

general acceptate la nivel naţional şi internaţional;  

b. dezvoltarea capacităţilor care să-i ajute pe studenţi să devină specialişti în 

instituţiile unde vor activa (instituţii statale sau confesionale, private) ca 

organizatori de programe sau de cursuri de perfecţionare a celor angajaţi deja în 

cîmpul muncii, sau ca promotori ai informaţiilor ştiinţifice;  

 

D. Implicarea directă în viaţa Bisericii locale şi în munca de ameliorare a 

realităţilor concrete prin:  

 

a. participarea profesorilor de religie la activităţi de formare-perfecţionare, 

activităţi coordonate de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi de DPPD din cadrul 

Universităţii “Al.I.Cuza”  

b. Stimularea activităţilor de volunariat ale studenţilor în centre specializate; 

stimularea activităţilor de grup sau individuale extracurriculare, ca o completare a 

formării lor curriculare.  

E. Autoperfecţionarea cadrelor didactice şi promovarea programelor personale.  

F. Promovarea unui spirit de deschidere academică, de cooperare şi integrare 

universitară:  

 

a. în raport cu Biserica;  

b. în raport cu realitatea socială în ansamblul ei, promovând proiecte şi programe 

de cercetare ştiinţifică;  

c. în raport cu lumea academică naţională şi înternaţională, promovând colaborarea 

ştiinţifică, schimburile de studenţi şi cadre didactice şi proiecte de cercetare şi 

specializare comune, atât pentru studenţi, cât şi pentru profesori.  

 

2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare 

 

Publicarea de studii, articole şi cărţi, ca rezultat al activităţii didactice şi de 

cercetare, la edituri şi în reviste de specialitate. 

Colaborarea cu instituţiile ce angajează asistenţi sociali, absolvenţi ai facultăţii, 

pentru o mai bună cunoaştere a capacităţilor şi aptitudinilor absolvenţilor de a corespunde 

cerinţelor locului de muncă. 

Colaborarea cu instituţiile de învăţământ unde sunt angajaţi profesorii de religie, 

pentru o mai eficientă integrare a lor în activitate şi o mai bună pregătire profesională. 

Din evaluările care se fac de către instituţiile de învăţământ şi pe care le cunoaştem 

în cadrul inspecţiilor şcolare, rezultă o cunoaştere mai bună a capacităţilor, aptitudinilor şi 
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metodelor de predare ale cadrelor didactice absolvente ale facultăţii. Acest fapt ne ajută să 

îmbunătăţim mereu şi să adaptăm metodele şi conţinutul programelor didactice din cadrul 

facultăţii, pentru specializarea „Teologie Romano-Catolică Didactică”. 

 

3. Manifestări ştiinţifice organizate: 

 

În anul 2004 s-au desfăşurat: 

 

1. pe data de 29 martie: Seminarul ştiinţific cu tema: Gândirea teologică 

provocată de suferinţa prezentată în şi prin artă 
2. pe data de 6 noiembrie, în cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor 

Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat Simpozionul cu tema: 

Învăţământul superior – Accente Teologice 
3. pe data de 8-9 martie a participat, împreună cu Institutul Teologic Romano-

Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi şi cu Academia Catolică „Sfântul Augustin” 

Iaşi, la organizarea şi desfăşurarea colocviului internaţional cu tema: 

Perspectivele evanghelizării în lumea de azi 
4. pe data de 26 iunie a participat, împreună cu Institutul Teologic Romano-

Catolic „Sfântul Iosif” Iaşi, la organizarea şi desfăşurarea Simpozionului 

naţional cu tema: 120 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Romano-Catolice de 

Iaşi 

  

În anul 2005 s-au desfăşurat: 

 

1. 12 mai – Vizita Eminenţei sale Cristoph Cardinal Schönborn, arhiepiscop de 

Viena  

2. pe data de 28 mai: manifestarea ştiinţifică cu tema: Teologie Morală: "Între 

vinovăţie şi păcat". 

3. pe data de 28 octombrie, în cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor 

Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat manifestarea ştiinţifică cu tema: 

Raportul Biserică-Stat 
4. pe data de 18 aprilie, a organizat, în colaborare cu Catedra de Literatură română 

„Garabet Ibrăileanu” din cadrul Facultăţii de Litere: Seara Culturală şi 

Ecumenică: Karol Wojtyla – Ioan Paul an II-lea 
 

În anul 2006 s-au desfăşurat: 

 

1. pe data de 20 octombrie, în cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor 

Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat manifestarea ştiinţifică cu tema: 

Personalităţi catolice a secolului XX: Edith Stein, Jaques Maritain, Pietro 

Parente 
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În anul 2007 s-au desfăşurat : 

 

1. pe data de 25 octombrie în cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor 

Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat manifestarea ştiinţifică cu tema 

Perspective etice si religioase in noul context european 

 

 

4. Lista lucrărilor de cercetare ştiinţifică elaborate şi publicate de cadrele 

didactice şi de cercetare în perioada 2004-2007: 

 

2004 

 

Articole şi studii  in volume colective sau periodice ştiinţifice 

 

În străinătate 

 

o Dumea, Emil, Missionari italiani, promotori della lingua rumena nei secoli XVII-

XVIII: l’Umenesimo tardo-rumeno, în “Convegno internazionale di Studi”, Iaşi 2004, 

pp 143-150. 

 

În România 

 

o Enăşoae, Iosif, Biserica, loc privilegiat de întâlnire între Dumnezeu şi poporul său, în 

Dialog Teologic, Revista Institutului Teologic Romano-Catolic Iaşi, Anul VII, nr. 14, 

2004. 

o Farcaş, Lucian, Decalogul – model de moralitate astăzi? -  în: Pax et Unitas, 

3(2004); 

o Farcaş, Lucian, Rolul culturii în formarea personalităţii creştinului -  în: Dialog 

Teologic, 14(2004); 

o Dumea, Emil, Monumente paleocreştine din Dobrogea, în “Dialog teologic”, 

14(2004), pp 95-101. 

 

2005 

 

Articole şi studii  in volume colective sau periodice ştiinţifice 

 

În România 

 

o Farcaş, Lucian, Evaziunea morală. Omul între etică şi factologie, în: Dialog 

Teologic, 15(2005); 

o Dumea, Emil, Personalitatea pr. Dumitru Adămuţ (1933-1982), în “Adjudeni, şase 

veacuri de prezenţă catolică pe valea Siretului”, Iaşi 2005, pp 385-394. 
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2006 

 

Volume (unic autor)  

 

o Dumea, Emil, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Ed. Sapientia Iaşi, 2006, ISBN 

(10)973-8474-91-4; ISNB (13)978-973-8474-91-8; 366 p + 10 fotografii. 

o Enăşoae, Iosif, Preoţia în acţiunea de sfinţire a omenirii, Ed. Sapientia, Iaşi 2006, 165 

p. 

 

Articole şi studii  in volume colective sau periodice ştiinţifice 

 

În România 

 

o Enăşoae, Iosif, Edith Stein: studiu, pedagogie şi sfinţenie, în Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, (Serie Nouă) Teologie Romano-

Catolică, Tom I 2006. 

o Enăşoae, Iosif, Laicul creştin. Identitate eclezială, în Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, (Serie Nouă) Teologie Romano-

Catolică, Tom I 2006. 

o Enăşoae, Iosif, Raportul dintre suferinţă şi vinovăţie, în Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, (Serie Nouă) Teologie Romano-

Catolică, Tom I 2006. 

o Farcaş, Lucian, Constituţia pastorală privind Biserica în lumea contemporană 

Gaudium et spes în: Dialog Teologic, 15/II(2006); 

o Farcaş, Lucian, Wege des Galubens. Glaubwürdigkeit und Glaubensvermittlung, în: 

Teologie Romano-Catolică (Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi, serie nouă), I(2006). 

o Dumea, Emil, Iezuiţii şi mişcarea literară din Moldova în secolele XVII-XVIII, în 

“Vatra”, 4(2006), pp 37-40. 

o Dumea, Emil, Ioan Paul al II-lea. Un papă la răscruce de milenii, profet în timpuri 

dificile, în colecţia “Universalia”, Roman 2006, pp 77-91. 

o Dumea, Emil, Originile creştinismului în Scythia Minor (Dobrogea), în “Analele 

Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie 

Romano-Catolică, Iaşi 2006, pp 9-21. 

o Dumea, Emil, Martirii din Scyhia Minor (Dobrogea), în “Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-

Catolică, Iaşi 2006, pp 23-33. 

o Dumea, Emil, Episcopia de Tomis (Constanţa), în “Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-

Catolică, Iaşi 2006, pp 35-47. 

o Dumea, Emil, Organizarea ecleziastică a Scythiei Minor (Dobrogea), în “Analele 

Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie 

Romano-Catolică, Iaşi 2006, pp 49-64. 
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o Ianuş, Iulian, Problematica omului în filosofia creştină medievală, în Analele 

Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie 

Romano-Catolică, Iaşi 2006, pp 221-252 

o Ianuş, Iulian, Linii generale ale antropologiei lui Jaques Maritain înainte de 

Umanismul integral, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” 

Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2006, pp 253-279. 

o Iacob, Iosif, Credinţa în sacramentul căsătoriei, în Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, 

Iaşi 2006, pp 201-220. 

 

2007  

 

Volume (unic autor)  

 

o Enăşoae, Iosif, De la kerygma la cateheza sistematică, Sapientia Iaşi 2007. 

o Enăşoae, Iosif, . Il mistero della sofferenza nella Salvifici Doloris, Editura Sapientia, 

Iaşi 2007, 164 p.  

 

Articole şi studii  in volume colective sau periodice ştiinţifice 

 

În România 

 

o Enăşoae, Iosif, Autenticele fenomene mistice creştine, în Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, (Serie Nouă) Teologie Romano-

Catolică, Tom II 2007. 

o Enăşoae, Iosif, Fenomene mistice extraordinare, în Analele Ştiinţifice, Tom II 2007. 

o Enăşoae, Iosif, Fenomenologia şi tipologia misticii creştine, în Analele Ştiinţifice, 

Tom II 2007. 

o Enăşoae, Iosif, Mistica creştină, în Analele Ştiinţifice, Tom II 2007. 

o Enăşoae, Iosif, Mistici creştini, în Analele Ştiinţifice, Tom II 2007. 

o Enăşoae, Iosif, Rugăciunea creştină, în Analele Ştiinţifice, Tom II 2007. 

o Enăşoae, Iosif, Kerygma, conţinut şi misiune, în Analele Ştiinţifice, Tom II 2007. 

o Enăşoae, Iosif, De la kerygma la cateheză, în Analele Ştiinţifice, Tom II 2007. 

o Enăşoae, Iosif, Izvoarele catehezei, în Analele Ştiinţifice, Tom II 2007. 

o Enăşoae, Iosif, Cateheza şi Biblia, în Analele Ştiinţifice, Tom II 2007. 

Studenţi: 

 

În luna decembrie 2004, în cadrul proiectului Studenţii cercetători au cuvântul, au 

fost propuse pentru publicare două articole  de către studenţii facultăţii. Lucrarea care 

a fost premiată şi urmează a fi publicată este lucrarea studentului Tamaş Iosif din anul 

III: Sfântul Augustin şi sfântul Anselm, două repere fundamentale pe drumul întâlnirii 

dintre credinţă şi raţiune 
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Baza materială: 

 

Spaţii aflate în administrarea Facultăţii: 

  

Spaţii administrative:  

Facultatea dispune de 2 spaţii pentru desfăşurarea activităţilor administrative: 

secretariat şi decanat, situate în corpul A al Universităţii, demisol.  

Personal auxiliar: 1 secretar, 1 ajutor analist programator. 

Secretariatul facultăţii este dotat cu 2 calculatoare cu acces la Internet. 

Decanatul facultăţii este dotat cu 1 calculator cu acces la Internet. 

Spaţii utilizate pentru activitatea de predare: 

 În decursul anului 2004 s-au efectuat lucrări pentru amenajarea amfiteatrului A14, 

amfiteatru care a fost inaugurat pe data de 14.12.2004. 

 Astfel, la nivelul anului 2007-2008, spaţiile de învăţământ administrate de către 

Facultatea de Teologie sunt : Amf. A14 (permanent), Amf. A12 (1 zi pe săptamână), sala 

de seminar TC (permanent). 

 În decursul anului universitar 2005-2006 a fost achiziţionat, din donaţii, mobilier 

tip bibliotecă pentru sala de seminar TC, în care sunt depozitate suporturile de curs pentru 

studenţi. Pe pacrcursul anului universitar 2006-2007 au fost achiziţionate tot din donaţii, 

mese pentru această sală. 

 

Acces la Internet : 

  În martie 2004 au fost achiziţionate, din donaţii, 4 calculatoare pentru 

studenţii facultăţii, care au fost amplasate în sala Multimedia din corpul B al Universităţii 

şi sunt conectate la Internet. 

 În anul universitar 2006-2007, au fost achiziţionate, în cadrul programului 

Laborator de licenţă, 20 de calculatoare. 17 dintre aceste calculatoare au fost instalate 

într-o sală de lectură a bibliotecii de Litere, fiind conectate la Internet şi putând fi utilizate 

de către studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică şi ai Facultăţii de Litere. 

 In anul universitar 2007-2008 au fost achiziţionate alte 10 calculatoare care nu au 

fost încă instalate. 

 Biblioteca Facultăţii : 

 De la început, părintele decan s-a interesat de strîngerea fondului de carte. În anul 

2006 s-a început o campanie de strângere de fond de carte. În acest scop au fost facute 

mai multe vizite în străinătate (24 martie – 1 aprilie 2006 – deplasare pr. Decan în 

Germania şi Italia – strangere fond de carte), au fost trimise scrisori în parohii, ş.a. Astfel, 

în acest moment, Facultatea dispune de un fond de carte de x volume, fiind gestionate de 

către BCU – Biblioteca Facultăţii de Litere. 
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Cazare studenţi: 

 

Studenţii facultăţii de Teologie Romano-Catolică beneficiază de cazare în căminele 

Universităţii şi în Oratoriul Dominic Savio. 

Cazarea în căminele universităţii se face în funcţie de opţiunile studenţilor şi 

mediile obţinute de studenţi în anul precedent, în limita locurilor repartizate de către 

Rectorat, conform Regulamentului de cazare al Universităţii. 

Oratoriul Dominic Savio este un cămin studenţesc aflat în administrarea Bisericii şi 

dispune de o capacitate de 172 de locuri de cazare. Cazarea se face în funcţie de opţiunile 

studenţilor, prioritate având studenţii de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică. 

 

Burse studenţi 

 

Bursele studenţeşti care s-au acordat în perioada 2004-2007, au fost: burse de 

performanţă pentru studenţii din mediu rural, burse de merit, burse de studiu integrale şi 

parţiale, burse sociale şi burse pentru activităţi extracurriculare. 

Bursele au fost acordate în conformitate cu Regulamentul de burse al Universităţii 

şi cu criteriile specifice stabilite de facultate. 

 

Numărul burselor de merit acordate în perioada 2004-2008: 

 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I 

0 2 3 1 3 0 0 0 

 

Numărul burselor de studiu acordate în perioada 2004-2008: 

 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I 

13 18 20 20 17 16 18 16 

 

Numărul burselor sociale acordate în perioada 2004-2008: 

 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I 

7 12 12 12 12 7 7 7 

 

Tabere studenţeşti 

 

Studenţii beneficiază de bilete gratuite de tabără în vacanţele de iarnă şi de vară. 

Numărul locurilor de tabără este distribuit de Rectoratul Universităţii şi sunt distribuite în 
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conformitate cu Metodologia privind repartizarea locurilor în tabere studenţeşti de 

odihnă şi de eliberare a biletelor de tabără. 

 

Bugetul facultăţii 
 

Bugetul facultăţii este alcătuit din venituri provenite din finanţarea de bază şi din 

venituri proprii (taxe de şcolarizare, taxe de înmatriculare, taxe de admitere, taxe de 

reexaminare, taxe de reînmatriculare şa.) 

 

Bugetul facultăţii în perioada 2004-2008 : 

 

 Sold iniţial Finanţare de bază Venituri proprii Sold final 

2004 2.966 119.835 34.458 -5.272 

2005 -5.272 191.076 27.392 23.143 

2006 23.143 265.833 24.382 98.033 

 

Datorită numărului mic de studenţi, bugetul facultăţii este foarte mic şi nu acoperă 

nici salarizarea la bază a personalului angajat. Minusul din buget este acoperit totdeauna 

din fondul central al universităţii. 

 

Activităţi extracurriculare 

 

Pe lângă formarea intelectuală propusă studenţilor, dorim să le oferim şi diferite 

alte momente pentru a fi împreună, pentru a ne ruga împreună, pentru a ne lărgi orizontul 

ştiinţific şi cultural, pentru a ne destinde şi distra împreună.  

 

1. Corala „Gaudete” 

 Corala Gaudete a fost înfiinţată pe data de 01.03.2004 cu un număr de 45 de 

studenţi. Dirijor: Pr. Asist. dr. Florin Spatariu. A fost prezentă în cadrul decernărilor de 

titluri Doctor Honoris Causa, la şedinţele de Senat festive care se desfăşoară la sfârşit de 

an, precum şi în diverse concerte organizate în ţară (în Iaşi şi în alte localităţi din 

Moldova) şi în străinătate (mai multe localităţi din Germania). 

 Corala a imprimat 2 CD-uri cu muzică de Crăciun (decembrie 2004 şi decembrie 

2005). 

 La sfârşitul anului universitar 2005-2006 activitatea coralei este întreruptă. 

 În decembrie 2007 este reluată activitatea coralei sun conducerea lui Petronela 

Andrieş. 

 Membrii coralei au primit din partea Rectoratului burse anuale pentru activităţi 

extracurriculare. 

2. Formaţia teatrală Santinelele dimineţii 

 A funcţionat în anul universitar 2005-2006. Din această formaţie au făcut parte 16 

studenţi şi au susţinut mai multe reprezentaţii cu două piese: Insomnie sau coşmar, şi 

Mărturisiri din infernul inimii. Organizator: Doina Jarcuczwicz. 
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3. Revista facultăţii 
 Începând cu anul universitar 2006-2007 studenţii au înfiinţat revista Căi libere, o 

revistă „a studenţilor şi despre studenţi”. În decembrie 2007, studentul Cherecheş 

Sebastian a primit o bursă pentru activităţi extracurriculare din partea Rectoratului pentru 

activitatea desfăşurată în cadrul acestei reviste. 

 

4. Zile de reculegere şi rugăciune: 

 

 – reculegerea de Advent; 

 

 – reculegerea din Postul Mare; 

 

– reculegerea din Timpul Pascal. 

 

 În afara acestor zile, mai sunt şi alte momente de rugăciune cu diferite ocazii. 

  

5. Zile culturale: 

 

Fiecare a doua sâmbătă din lună este dedicată vizitării 

diferitelor monumente, muzee, lăcaşuri de cult, case memoriale 

etc. din Iaşi.  

 

Diferite spectacole, piese de teatru, concerte organizate 

în oraş. 

 

6. Zile pentru socializare, destindere, distracţie: 

 

– Balul Bobocilor  

– O zi în aer liber la sfârşitul fiecărei sesiuni 

7. La Oratoriul „Dominic Savio” în fiecare marţi la orele 21.00 – o oră de cateheză  

 

9. Consiliere spirituală  
  

Începând cu luna octombrie 2007, sora Asist. dr. Iosefina Rediu se ocupă şi 

de consilierea spirituală a studenţilor care solicită acest lucru. 

 

8. 15 august 2004, pelerinaj la Cacica.  

Precizăm faptul că susținerea activităților extracurriculare ale facultății, ca și multe din 

dotările secretariatului, decanatului, din Amfiteatrul A14, din activitățile de promovare a 

facultății, din cele de protocol, etc. au fost susținute financiar și benevol de către 

Episcopia Romano-Catolică de Iași, de către decanul facultății sau alți angajați din 

facultate. 

“Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi 

dreptatea şi toate vi se vor da vouă” Mt 6. 33. 
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Misiune: 

 

Misiunea Facultăţii de Teologie Romano-Catolică este aceea de a oferi un răspuns 

prompt şi complet cerinţelor educative şi culturale ale lumii contemporane. Valorizând 

tradiţia bimilenară a lumii catolice occidentale şi cea a Institutului Teologic Romano-

Catolic din Iaşi, şi colaborând cu facultăţile socio-umanistice din cadrul Universităţii 

“Al.I.Cuza”, tânăra facultate îşi asumă ambiţioasa misiune a unei deschideri interculturale 

şi interreligioase la nivel naţional, dar şi internaţional, contribuind astfel la formarea unui 

“om european”, deschis larg valorilor culturii laice şi creştine, valori ce au clădit Europa 

şi o vor susţine în continuare. 

Această misiune-ideal se confruntă mereu cu dezorientarea şi lipsa de stabilitate şi 

profunzime atât a orientărilor fundamentale ale învăţământului românesc, cât şi ale 

societăţii în ansamblul ei. Alături de misiunea-ideal a facultăţii există angajarea ei 

concretă în a îşi croi o cale profundă şi de perspectivă care să ofere răspunsuri la 

aşteptările tinerelor generaţii şi să construiască împreună cu ele un drum etic şi 

profesional demn şi corespunzător identităţii umane şi creştine. 

 

 

I. Departamente : 

 

1. Departamentul de Teologie Romano-Catolică 

    

Director de departament : Conf. univ. dr. pr. Iosif Enăşoae 

 

Structura posturilor şi personalul didactic din cadrul Departamentului de Teologie : 

Anul universitar Gradul didactic Posturi didactice 
Personal didactic 

cu norma de bază 

2008-2009 

Profesori 1 1 

Conferenţiari 3 1 

Lectori 2 0 

Asistenţi 4 2 

 

2009-2010 

Profesori 2 1 

Conferenţiari 3 1 

Lectori 2 0 

Asistenţi 4 2 

 

2010-2011 

Profesori 2 1 

Conferenţiari 4 1 

Lectori 5 0 

Asistenţi 3 2 
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2011-2012 

Profesori 3 1 

Conferenţiari 5 1 

Lectori 6 0 

Asistenţi 7 2 

 

În planul de învăţământ sunt multe discipline de Asistenţă Socială care sunt 

suplinite în prezent prin plata cu ora de către profesori de la Facultatea de Filosofie şi 

Ştiinţe social-politice şi de către alţi colaboratori de la Caritas Iaşi. Se are în vedere 

mărirea corpului profesoral propriu al facultăţii prin angajarea unor cadre didactice din 

domeniul Asistenţei Sociale. 

 

 

2. Departamentul de cercetare al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică  

  

Director de departament: Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea 

 

Structura posturilor şi personalul de cercetare din cadrul Departamentului de cercetare 

al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică : 

 

Anul universitar Denumirea 

Numărul 

posturilor de 

cercetare 

Personal de 

cercetare cu 

norma de bază 

2008-2009 

Cercetător ştiinţific III 1 0 

Cercetător ştiinţific 2 0 

Asistent cercetare 2 0 

 

2009-2010 

Cercetător ştiinţific III 1 0 

Cercetător ştiinţific 2 0 

Asistent cercetare 2 2 

 

2010-2011 

Cercetător ştiinţific III 1 0 

Cercetător ştiinţific 2 0 

Asistent cercetare 2 2 

 

2011-2012 

Cercetător ştiinţific III 1 0 

Cercetător ştiinţific 2 0 

Asistent cercetare 2 2 
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II. Conducerea facultăţii : 

 

Decan : Prof. univ. dr. pr. Emil DUMEA 

 

Cancelar : Prof. univ. dr. Călina Gogălniceanu 

 

Membrii în Senatul Universităţii :  

 

1. Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea 

 2. Student Gabriela Ciuchi (2008-2011) 

     Student Gabriela Jitaru (2011-2012)  

Membrii Biroului Consiliului Departamentului din cadrul Facultăţii de Teologie 

Romano-Catolică : 

 

 Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea 

 Conf. univ. dr. pr. Iosif Enăşoae 

 Asist. univ. dr. Iulian Ianuş 

 

Consiliul Facultăţii : 

 

1. Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea 

2. Conf. univ. dr. pr. Iosif Enăşoae 

3. Asist. univ. dr. pr. Iosif Iacob 

4. Asist. univ. dr. pr. Iulian-Valerian Ianuş 

5. Prof. univ. dr. Călina Gogălniceanu 

6. Prof. univ. dr. Alexandru Gafton 

7. Conf. univ. dr. Daniela Şoitu 

8. Student Gabriela Ciuchi (2008 – 2011) 

Student Gabriela Jitaru (2011 – 2012) 

 

Reprezentantul facultăţii în Consiliul de Relaţii Internaţionale : 
 

 Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea 

 

Reprezentantul facultăţii în Consiliul de Cercetare :  
 

  Prof. univ. dr. Călina Gogălniceanu 

 

Reprezentantul facultăţii în Consiliul pentru învăţământ – Programme de 

licenţă : 
  

 Conf. univ. dr. pr. Iosif Enăşoae 
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Reprezentantul facultăţii în Consiliul pentru învăţământ – Studii Universitare de 

Masterat şi Doctorat : 

 

 Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea 

 

Reprezentantul facultăţii în Consiliul Prorectoratului Servicii Studenţi şi 

Absolvenţi : 

 

 Asist. univ. dr. Iosif Iacob 

 

Reprezentantul facultăţii în Consiliul Administrativ : 
  

 Asist. univ. dr. pr. Iulian-Valerian Ianuş 

 

Reprezentantul facultăţii în Consiliul pentru Asisgurarea Calităţii : 

 

 Prof. univ. dr. Călina Gogălniceanu 

 

III. Admitere : 

Situaţia numărului de locuri şi a candidaţilor admişi în anul I, în perioada 

2008-2012 

Număr 

locuri 

buget 

2008 

Număr 

candidaţi 

admişi 

buget 2008 

Număr 

locuri 

buget 

2009 

Număr 

candidaţi 

admişi 

buget 2009 

Număr 

locuri 

buget 

2010 

Număr 

candidaţi 

admişi 

buget 

2010 

Număr 

locuri 

buget 

2011 

Număr 

candidaţi 

admişi 

buget 

2011 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

33 18 15 7 33 15 33 15 33 20 33 16 35 25 35 6 

 

Locuri 

cu taxă 

2008 

Număr 

candidaţi 

admişi cu 

taxă 2008 

Locuri 

cu taxă 

2009 

Număr 

candidaţi 

admişi cu 

taxă 2009 

Locuri 

cu taxă 

2010 

Număr 

candidaţi 

admişi cu 

taxă 2010 

Locuri 

cu taxă 

2011 

Număr 

candidaţi 

admişi cu 

taxă 2011 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

30 20 0 4 40 20 12 0 20 10 19 1 15 18 7 0 
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Specializări : 
 

Specializări în lichidare : 

 

1. Teologie Romano-Catolică Didactică – Asistenţă Socială – autorizată 

2. Teologie Romano-Catolică Didactică – Limba şi literatura română – autorizată 

3. Teologie Romano-Catolică Didactică – Limba şi literatura engleză – autorizată 

 

Specializări de licenţă : 

 

3. Teologie socială – acreditată din 2010 

4. Teologie Romano-Catolică Didactică – acreditată din 2010 

5. Teologie Romano-Catolică Pastorală – autorizată din 2009 

 

Specializări master 

 

2. Strategii ale carităţii creştine – aprobată din 2008 

 

Activitatea didactică 

 

Activitatea didactică a fost coordonată de către consiliul facultăţii sub îndrumarea 

Rectoratului şi cu participarea secretariatului facultăţii. 

 

 

I. Admitere 

 

 Admiterea s-a desfăşurat în conformitate cu Metodologia examenului de admitere 

aprobată anual de către Senat. 

 Principalele activităţi privind admiterea: 

 Stabilirea criteriilor de admitere specifice facultăţii. 

 Propunerea Comisiei de admitere pe facultate. 

Înscrierea candidatilor. 

Afişarea rezultatelor concursului de admitere. 

Semnarea contractelor de studiu şi înmatricularea studenţilor în anul I. 

 

II. Desfăşurarea activităţii didactice 

 

 Activitatea didactică s-a desfăşurat în conformitate cu Regulamentul privind 

desfăşurarea activităţii didactice- studii universitare de licenţă şi studii universitare de 

licenţă. 

  

Principalele activităţi: 
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 Elaborarea planurilor de învăţământ în conformitate cu Regulamentul privind 

activitatea didactică. 

 Elaborarea Statelor de funcţiuni. 

 Elaborarea orarelor. 

 Elaborarea programelor analitice. 

 Desfăşurarea activităţilor de predare. 

 Informarea studenţilor cu privire la procesul didactic. 

 Promovarea facultăţii prin realizarea şi distribuirea pliantelor în principalele 

localităţi din Moldova, participarea la Salonul Ofertelor Academice, colaborarea cu 

Centrul de informare, plasare şi orientare profesională (CIPO). 

 

Numărul studenţilor în perioada 2008-20012: 

 

2008 2009 2010 2011 

77 101 133 136 

 

 

III. Finalizarea studiilor 

  

Studiile sunt finalizate conform Regulamentului privind activitatea didactică  

printr-un examen de licenţă. 

 

 Numărul absolvenţilor în perioada 2008-2012: 

 

 2008 2009 2010 2011 

Nr. total absolvenţi 69 26 27 26 

Nr. absolvenţi cu 

examen de licenţă 
59 26 21 19 

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică 

 

 1. Misiunea unităţii de cercetare 

 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică îşi asumă misiunea de a oferi un răspuns 

prompt şi complet cerinţelor educative şi culturale ale lumii contemporane. Facultatea îşi 

asumă misiunea unei deschideri interculturale şi interreligioase la nivel naţional, dar şi 

internaţional, contribuind astfel la formarea unui “om european”, deschis larg valorilor 

culturii laice şi creştine, valori ce au clădit Europa şi o vor susţine în continuare. 

 

A. Promovarea valorilor umanistice creştine şi a celor democratice în ceea ce 

priveşte realitatea socială şi relaţiile interumane, prin: 

 

a. educarea şi reeducarea persoanelor în problemele lor personale şi în raport cu 
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semenii lor, promovând posibilităţile de autointervenţie, strategiile de asistenţă 

mutuală, încurajând spiritul de voluntariat;  

b. promovarea unei perspective umaniste şi creştine a realităţii în ansamblul ei;  

 

B. Facultatea îşi propune să încurajeze studenţii să cunoască şi să dezvolte 

potenţialul şi aptitudinile proprii în funcţie de interesele şi motivaţiile personale, cât şi în 

raport cu exigenţele comunităţii şi ale societăţii în general. În acelaşi timp, facultatea 

urmăreşte dezvoltarea capacităţilor de adaptare şi de orientare într-o societate în continuă 

schimbare şi în care dimensiunile spiritului religios şi cele ale comunicării interculturale 

şi intereligioase sunt determinate de tradiţiile umanismului creştin, ca şi de noi orientări 

de care trebuie să ţină cont, sau cu care trebuie să se confrunte pentru a-şi apăra 

identitatea şi propria-i misiune.  

 

C. Formarea de specialişti în predarea religiei în şcolile statale şi cele private, ca şi 

de asistenţi sociali. Aceştia trebuie să ajungă la o maturitate umană şi creştină care să-i 

ajute să fie mai eficienţi în munca lor didactică sau de asistenţă socială. Pentru atingerea 

acestui scop, facultatea promovează:  

 

a. formarea continuă, teoretică şi practică a studenţilor, respectând standarde 

general acceptate la nivel naţional şi internaţional;  

b. dezvoltarea capacităţilor care să-i ajute pe studenţi să devină specialişti în 

instituţiile unde vor activa (instituţii statale sau confesionale, private) ca 

organizatori de programe sau de cursuri de perfecţionare a celor angajaţi deja în 

cîmpul muncii, sau ca promotori ai informaţiilor ştiinţifice;  

 

D. Implicarea directă în viaţa Bisericii locale şi în munca de ameliorare a 

realităţilor concrete prin:  

 

a. participarea profesorilor de religie la activităţi de formare-perfecţionare, 

activităţi coordonate de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi de DPPD din cadrul 

Universităţii “Al.I.Cuza”  

b. Stimularea activităţilor de volunariat ale studenţilor în centre specializate; 

stimularea activităţilor de grup sau individuale extracurriculare, ca o completare a 

formării lor curriculare.  

E. Autoperfecţionarea cadrelor didactice şi promovarea programelor personale.  

 

F. Promovarea unui spirit de deschidere academică, de cooperare şi integrare 

universitară:  

 

a. în raport cu Biserica;  

b. în raport cu realitatea socială în ansamblul ei, promovând proiecte şi programe 

de cercetare ştiinţifică;  
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c. în raport cu lumea academică naţională şi înternaţională, promovând colaborarea 

ştiinţifică, schimburile de studenţi şi cadre didactice şi proiecte de cercetare şi 

specializare comune, atât pentru studenţi, cât şi pentru profesori.  

 

2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare 

 

Publicarea de studii, articole şi cărţi, ca rezultat al activităţii didactice şi de 

cercetare, la edituri şi în reviste de specialitate. 

Colaborarea cu instituţiile ce angajează asistenţi sociali, absolvenţi ai facultăţii, 

pentru o mai bună cunoaştere a capacităţilor şi aptitudinilor absolvenţilor de a corespunde 

cerinţelor locului de muncă. 

Colaborarea cu instituţiile de învăţământ unde sunt angajaţi profesorii de religie, 

pentru o mai eficientă integrare a lor în activitate şi o mai bună pregătire profesională. 

Din evaluările care se fac de către instituţiile de învăţământ şi pe care le cunoaştem 

în cadrul inspecţiilor şcolare, rezultă o cunoaştere mai bună a capacităţilor, aptitudinilor şi 

metodelor de predare ale cadrelor didactice absolvente ale facultăţii. Acest fapt ne ajută să 

îmbunătăţim mereu şi să adaptăm metodele şi conţinutul programelor didactice din cadrul 

facultăţii, pentru specializarea „Teologie Romano-Catolică Didactică”. 

 

3. Manifestări ştiinţifice organizate: 

 

În anul 2008 s-au desfăşurat: 

 

1. Simpozionul internaţional cu tema: Humanae Vitae între actualitate şi 

provocare. Un răspuns modern la o problemă multiseculară (Iaşi, 19 mai); 

2. În cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii „Al.I.Cuza” 

Iaşi, s-a desfăşurat manifestarea ştiinţifică cu tema: Învăţământul religios în 

contextul european actual (Iaşi, 23 octombrie). 

 

 

În anul 2009 s-au desfăşurat : 

 

1. Sesiunea de comunicări ştiinţifice Biserica Catolică în noul context 

European (Iaşi, 21 octombrie). 

http://www.ftrc.uaic.ro/site/wwwftrc/Pliant_A4.pdf 

2. Sesiunea de comunicări ştiinţifice „7-9 Mai 1999-2002 – 10 ani de 

speranţă”, Iaşi, 24 noiembrie 2009. 

http://www.ftrc.uaic.ro/site/wwwftrc/sesiune.pdf 

 

 

 

 

http://www.ftrc.uaic.ro/site/wwwftrc/Pliant_A4.pdf
http://www.ftrc.uaic.ro/site/wwwftrc/sesiune.pdf
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Manifestări ştiinţifice desfăşurate în anul 2010 

1. 16 decembrie: Conferinţă la Institutul Teologic Romano-Catolic cu 

tema: ”Secularizarea sub semnul ambivalenţei”; 

2. 09 decembrie: Conferinţă la Institutul Teologic Romano-Catolic cu tema: ”Biserica şi 

Statul la Mons. Anton Durcovici”; 

3. 25 noiembrie: Conferinţă la Institutul Teologic Romano-Catolic cu tema: ”Educaţia 

religioasă între identităţi confesionale, dialog interreligios şi spiritualităţi 

confesionale”; 

4. 05 noiembrie: Conferinţă la Institutul Teologic Romano-Catolic cu tema: ”Adevăr şi 

libertate. O problemă fundamentală”; 

5. 28 octombrie: Conferinţă la Institutul Teologic Romano-Catolic cu 

tema: ”Profilul omului nou în Scrisoarea cître Efeseni”; 

 6. 14 octombrie: Conferinţă la Institutul Teologic Romano-Catolic cu tema: ”Moştenirea 

spirituală a Fericitului John Henry Card. Newman”; 

Manifestări ştiinţifice desfăşurate în anul 2011 

1. ”Seară de muzică şi poezie” cu ocazia Zilelor Universităţii, activitate desfăşurată în 

Aula Magna a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 

 

4. Lista lucrărilor de cercetare ştiinţifică elaborate şi publicate de cadrele 

didactice şi de cercetare în perioada 2008-2012: 

 

Anul 2008 

 Cărţi şi capitole publicate 

1) Iosif Enăşoae, Teologie spirituală. Teme fundamentale, Sapientia, Iaşi 2008. 

 

Anul 2009 

 

 Articole şi studii în volume colective sau periodice ştiinţifice 

1) Emil Dumea (2009), Viaţa culturală a catolicilor din Moldova în secolul al 

XIX-lea, Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală (secolele XVII-

XXI), Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Institutul de Istorie 

Ecleziastică, Presa Universitară Clujeană, pp. 49-64. 
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2) Emil Dumea (2009), Biserica şi statul în România în perioada comunistă, 

Dialog Teologic nr. 24, Ed. Sapientia, Iaşi. 

3) Emil Dumea (2009), Noua Europă şi România în contextul actual 

european, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din 

Iaşi, Seria Teologie Romano-Catolică, Iaşi. 

4) Emil Dumea (2009), Papa Ioan Paul al II-lea – Un profet în timpuri 

dificile, Pax et Unitas, Roman. 

5) Iosif Enăşoae, Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş (2009), Mireasa greşită - 

Tradiţii şi folclor creştin catolic în Moldova, Lucrările Colocviul 

Internaţional "Filologia modernă: realizări şi perspective în context 

european", Chişinău. 

6) Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş (2009), Ioan Miclea - Şcoala românească 

în frământare, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 

din Iaşi, Seria Teologie Romano-Catolică, Iaşi. 

7) Iosif Tamaş, Nadia-Elena Văcaru (2009), Teologia creştină la început de 

drum, până la Tertulian, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru 

Ioan Cuza" din Iaşi, Seria Teologie Romano-Catolică, Iaşi. 

8) Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş (2009), Despre condiţia teologiei 

sfântului Toma de Aquino în discursul universitar românesc, Analele 

Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Seria Teologie 

Romano-Catolică, Iaşi. 

9) Iosif Tamaş, Nadia-Elena Văcaru (2009), Ecumenismul - Instrument de 

evanghelizare, Pax et Unitas, Roman. 

10) Iosif Tamaş, Nadia-Elena Văcaru (2009), “PHILOSOPHIA PERENNIS” şi 

dinamica discursului metafizic religios creştin, Metaliteratura, nr. 1-2, 

Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, pp. 40-

48. 

11) Iosif Tamaş, Nadia-Elena Văcaru (2009), Separaţia nefastă dintre credinţă 

şi raţiune, Metaliteratura, nr. 3-4, Institutul de Filologie al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, pp. 19-26. 

12) Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş (2009), Simţim, gândim, vorbim 

româneşte despre opera sfântului Toma, Lucrările prezentate la al cincilea 

Simpozion Ştiinţific Internaţional "D. I. Mangeron - Anastasie Başotă, 

Nicolae Oiţă", Iaşi, pp. 387-404. 

13) Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş (2009), Vorbirea despre Dumnezeu în 

cultura românească - parte integrantă a umanismului European, 

Congruenţe, An 3, nr. 1, Ed. Pro Print, Drobeta-Turnu Severin. 

14) Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş (2009), Evaluarea şcolară şi implicaţiile 

ei psihosociale şi morale, Strategii didactice creative utilizate în activităţile 

şcolare, Ed. Taida, Vaslui, pp. 8-12. 

15) Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş (2009), Disciplina şcolară în contextul 

exigenţelor actuale ale societăţii, Strategii didactice creative utilizate în 

activităţile şcolare, Ed. Taida, Vaslui, pp. 47-52. 



 30 

16) Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş (2009), Contribuţia familiei la formarea 

atitudinii pozitive a elevului faţă de învăţătură, Lucrările Simpozionului 

Naţional „Şcoala-Familia-Societatea – Parteneri în educaţie”, Piteşti. 

17) Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş (2009), Prestigiul şi autoritatea ştiinţifică 

a profesorului – Factor determinant al reuşitei activităţii şcolare, Lucrările 

Simpozionului Naţional „Şcoala-Familia-Societatea – Parteneri în 

educaţie”, Piteşti. 

18) Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş (2009), Reacţia afectivă a elevilor faţă de 

note, Lucrările Simpozionului Naţional „Viaţa este un dar de la Dumnezeu”, 

Piteşti. 

 

Anul 2010 

 Cărţi şi capitole publicate 

1. Tamaş, Iosif (2010), Philosophia perennis. Gândirea tomistă în spaţiul românesc, 

Ed. Sapienţia, Iaşi, ISBN 978-973-8980-71-6, 212 p. 

 

 Articole şi studii în volume colective sau periodice ştiinţifice 

1) Emil Dumea (2010), Universităţile Europei medievale. Italia, în volum 

(dicţionar) Universităţile Europei medievale. Italia, Spania, Scoţia, 

coordonat de Cristian Tămaş, Editura Universităţii ”Al.I.Cuza”, Iaşi, pp. 17-

64. 

2) Emil Dumea (2010), Teologia catolică în Moldova – Scurt istoric, în “Ca 

toţi să fie una. Studii şi articole în onoarea PS Petru Gherghel cu ocazia 

aniversării a 20 de ani de episcopat şi 70 de ani de viaţă” (Volum omagial), 

Editura Sapientia, Iaşi. 

3) Emil Dumea (2010), Activităţi culturale în Biserica catolică din Moldova. 

Şcolile parohiale, presa şi învăţământul universitar, Adversus Haereses, 

vol. IV, Editura Lumen, Iaşi. 

4) Nadia-Elena Văcaru (2010), Promovarea valorilor culturale şi religioase 

prin intermediul muzeelor locale, Adversus Haereses, vol. IV, Ed. Lumen, 

Iaşi. 

5) Nadia-Elena Văcaru (2010), Alcoholism - stability factor disrupting 

Christian family in contemporary society, Proceedings of the Alcoholism: 

Historical and Social Issues International Conference, Editors: Claudiu 

Stefani, Victor Tudor Roşu, Marius Rotar, supliment la Caiete de 

antropologie istorică, an IX, ISSN 2069-6265, pp. 127-136. 

6) Nadia-Elena Văcaru (2010), Cultură şi artă în municipiul Roman, Lucrările 

Simpozionului Internaţional „Arta şi tradiţia în Europa”, Iaşi. 

7) Nadia-Elena Văcaru (2010), Turism cultural în oraşul Roman, Lucrările 

Simpozionului Internaţional „Arta şi tradiţia în Europa”, Iaşi. 

8) Nadia-Elena Văcaru (2010) - Rolul sistemului de învăţământ în 

valorificarea potenţialului uman al unui teritoriu, Universul ştiinţelor, Ed. 

D&T, Iaşi, ISBN 978-6-0657666-1-7. 

http://www.editurasapientia.ro/Carti/tabid/407/articleType/ArticleView/articleId/421/Ca-toti-sa-fie-una-Studii-si-articole-in-onoarea-PS-Petru-Gherghel-cu-ocazia-aniversarii-a-20-de-ani-de-episcopat-si-70-de-ani-de-viata.aspx
http://www.editurasapientia.ro/Carti/tabid/407/articleType/ArticleView/articleId/421/Ca-toti-sa-fie-una-Studii-si-articole-in-onoarea-PS-Petru-Gherghel-cu-ocazia-aniversarii-a-20-de-ani-de-episcopat-si-70-de-ani-de-viata.aspx
http://www.editurasapientia.ro/Carti/tabid/407/articleType/ArticleView/articleId/421/Ca-toti-sa-fie-una-Studii-si-articole-in-onoarea-PS-Petru-Gherghel-cu-ocazia-aniversarii-a-20-de-ani-de-episcopat-si-70-de-ani-de-viata.aspx
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9) Nadia-Elena Văcaru (2010) - Mass-media – parte integrantă a fenomenului 

educaţional în societatea contemporană, Universul ştiinţelor, Ed. D&T, 

Iaşi, ISBN 978-6-0657666-1-7. 

10) Nadia-Elena Văcaru, Vasile Nimigeanu (2010) - The Health System of the 

city of Roman, Lucrările Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir, Ed. 

"Alexandru Ioan Cuza", Iaşi. 

11) Nadia-Elena Văcaru, Vasile Nimigeanu (2010) - The Progress of the Trade 

Function in the Municipality of Roman, Analele Ştiinţifice ale Universităţii 

"Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sect. IIc., Geografie, Ed. Universităţii 

"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. 

12) Nadia-Elena Văcaru (2010) - Influenţa mass-media asupra copiilor, Rev. 

Delta XXI, Ed. Spiru Haret, Iaşi. 

13) Nadia-Elena Văcaru (2010), Învăţământul în politica socio-economică a 

statului, Rev. Delta XXI, Iaşi.  

 

Anul 2011 

 Cărţi şi capitole publicate 

1. Tamaş, Iosif, Doboş, Fabian (2011), Dinamica Păstoririi Bisericii Romano-

Catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent, 

vol. II, Ed. Sapientia, Iaşi, ISBN 978-606-578-016-3, 364 p. 

2. Văcaru, Nadia-Elena (2011), Municipiul Roman: studiu de geografie urbană, Ed. 

Sedcom Libris, Iaşi, ISBN 978-973-670-445-1. 

 

 Articole şi studii în volume colective sau periodice ştiinţifice 

1) Nadia-Elena Văcaru, Mirona Vână (2011), Rôles et attitudes dans la famille 

contemporaine, în Ramona Mihaila, Efstratia Oktapoda, Nancy Honicker 

(eds), Gender Studies in the Age of Globalization, New York, Addleton 

Academic Publishers, ISBN: 978-1-935494-27-0. 

2) Mirona Vână, Nadia-Elena Văcaru (2011), Le regard géographique sur le 

genre: identité, espace et territoire, în Ramona Mihaila, Efstratia Oktapoda, 

Nancy Honicker (eds), Gender Studies in the Age of Globalization, New 

York, Addleton Academic Publishers, ISBN: 978-1-935494-27-0. 

3) Nadia-Elena Văcaru (2011), Familia contemporană: tradiţionalism şi 

egalitarism în rolurile familiale, Simpozionul Internaţional „Universul 

Ştiinţelor”, Ed. PIM, Iaşi, ISBN 978-606-13-0655-8, pp. 264-270. 

4) Nadia-Elena Văcaru (2011), Valoarea şi demnitatea persoanei umane, 

Simpozionul Internaţional „Universul Ştiinţelor”, Ed. PIM, Iaşi, ISBN 978-

606-13-0655-8, pp. 271-278. 

5) Iosif Tamaş (2011), Sfânta Scriptură-fundamentul catehizării poporului 

român, în Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană. Simpozion 

naţional (2010; Iaşi). Receptarea Sfintei Scripturi - între filologie, 

hermeneutică şi traductologie: lucrările simpozionului naţional "Explorări în 

tradiţia biblică românească şi europeană", Iaşi, 28-29 octombrie 2010 / ed.: 
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Eugen Munteanu (coord.), Ioan-Florin Florescu, Ana-Maria Gînsac, Iaşi, 

Ed. Universităţii "Al. I. Cuza", ISBN 978-973-640-659-1. 

6) Iosif Tamaş, Camelia Tamaş (2011), Premisele bioeticii moderne în 

activitatea lui Nicolae Iosif Camilli, primul episcop al Bisericii Romano-

Catolice din Moldova (1884-1894; 1904-1915), Revista Română de 

Bioetică, Vol. 9, Nr. 1, Iaşi. 

7) Iosif Tamaş (2011), Totalmente diverso, San Tommaso, AGATHOS, An 

International Review of the Humanities and Social Sciences, vol. 2, nr. 1, 

Iaşi, ISSN: 2069 – 1025. 

8) Iosif Tamaş (2011), Intellectus Fidei di Sant Anselmo, uno sviluppo 

qualitativo della conscienza e della mediazione teologico-filosofica; 

AGATHOS, An International Review of the Humanities and Social 

Sciences, vol. 2, nr. 2, Iaşi, ISSN: 2069 – 1025. 

 

5. Lista lucrărilor ştiinţifice prezentate la manifestări ştiinţifice: 

 

Anul 2009 

1. Emil Dumea, Papa Ioan Paul al II-lea – Un profet în timpuri dificile, Sesiunea 

Ştiinţifică Ecumenică „7-9 Mai 1999 - 2009 – 10 ani de speranţă”, Iaşi, noiembrie 

2009; 

2. Emil Dumea, Noua Europă şi România în contextul actual european, Sesiunea de 

Comunicări Ştiinţifice „Biserica Catolică în noul context european”, Iaşi, 

octombrie 2009; 

3. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş, Ecumenismul – Instrument de evanghelizare, 

Sesiunea Ştiinţifică Ecumenică „7-9 Mai 1999 - 2009 – 10 ani de speranţă”, Iaşi, 

noiembrie 2009; 

4. Iosif Enăşoae, Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş, Mireasa greşită – Tradiţii şi 

folclor creştin catolic în Moldova, Colocviul Internaţional “Filologia modernă: 

realizări şi perspective în context european”, Chişinău, noiembrie 2009; 

5. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş, Ioan Miclea – Şcoala românească în 

frământare, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Biserica Catolică în noul context 

european”, Iaşi, octombrie 2009; 

6. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş, Unitatea intrinsecă a Bisericii Romano-

Catolice, Conferinţa “Benedict al XVI-lea sau cum să faci din teologie sufletul 

creştinismului”, Iaşi, iulie 2009; 

7. Iosif Tamaş, Nadia-Elena Văcaru, Simţim, gândim, vorbim româneşte despre 

opera sfântului Toma, Al Cincilea Simpozion Ştiinţific Internaţional “D.I. 

Mangeron - Anastasie Başotă - Nicolae Oiţă”, Ed. “D.I. Mangeron”, Iaşi, iunie 

2009; 

8. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş, Prestigiul şi autoritatea ştiinţifică a 

profesorului – factor determinant al reuşitei activităţii şcolare, Simpozionul 

Naţional "Şcoala - Familia - Societatea, Parteneri în educaţie", Piteşti, iunie 2009; 
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9. Iosif Tamaş, Nadia-Elena Văcaru, Contribuţia familiei la formarea atitudinii 

pozitive a elevului faţă de învăţătură, Simpozionul Naţional "Şcoala - Familia - 

Societatea, Parteneri în educaţie", Piteşti, iunie 2009; 

10. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş, Educarea atitudinii pozitive a elevilor faţă de 

învăţătură, Simpozionul Naţional "Viaţa este un dar de la Dumnezeu", Piteşti, 

iunie 2009; 

11. Iosif Tamaş, Nadia-Elena Văcaru, Reacţia afectivă a elevilor faţă de note, 

Simpozionul Naţional "Viaţa este un dar de la Dumnezeu", Piteşti, iunie 2009; 

12. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş, Disciplina şcolară în contextul exigenţelor 

actuale ale societăţii, Simpozionul Naţional "Educaţia de calitate – O preocupare a 

şcolii de azi”, ediţia a II-a, Vaslui, mai 2009; 

13. Iosif Tamaş, Nadia-Elena Văcaru, Evaluarea şcolară şi implicaţiile ei psihosociale 

şi morale, Simpozionul Naţional "Educaţia de calitate – O preocupare a şcolii de 

azi”, ediţia a II-a, Vaslui, mai 2009; 

14. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaş, Vorbirea despre Dumnezeu în cultura 

românească - parte integrantă a umanismului european, Simpozionul 

Internaţional de comunicări ştiinţifice "Noi şi Europa", Şimian (Mehedinţi), mai 

2009. 

 

Anul 2010 

1. Iosif Tamaş, Sfânta Scriptură-fundamentul catehizării poporului român, 

Simpozionul Naţional „Explorări în Tradiţia Biblică Românească şi Europeană”, 

Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, octombrie 2010. 

2. Nadia-Elena Văcaru, Aspecte de identitate catolică în comunitatea rurală 

Săbăoani (Neamţ), Simpozionul Internaţional „Românii din afara graniţelor ţării. 

Istorie, cultură, spiritualitate”, Iaşi, noiembrie 2010; 

3. Nadia-Elena Văcaru, Reprezentarea cartografică a fenomenelor socio-umane 

(Studiu de caz – Iaşi), Conferinţa Internaţională “Cartografierea - între cadrul 

geografic şi codurile culturii”, Chişinău, noiembrie 2010; 

4. Nadia-Elena Văcaru, The importance of water resources in the development of the 

rural community Săbăoani, Conferinţa Internaţională “Water – history, resource, 

perspectives”, Chişinău, noiembrie 2010. 

5. Nadia-Elena Văcaru, Alcoholism - stability factor disrupting Christian family in 

contemporary society, Simpozionul Internaţional „Alcoholism: Historical and 

Social Issues (second edition)”, Alba Iulia, octombrie 2010; 

6. Nadia-Elena Văcaru, Comunitatea Săbăoani - între identitate şi globalizare, 

Simpozionul International „Human Settlemens from the ethnographic, historic and 

geographic perspectives”, Chişinău, octombrie 2010; 

7. Nadia-Elena Văcaru, Rolul sistemului de învăţământ în valorificarea potenţialului 

uman al unui teritoriu, Simpozionul Internaţional „Universul Ştiinţelor”, Iaşi, 

august 2010; 



 34 

8. Nadia-Elena Văcaru, Mass-media – parte integrantă a fenomenului educaţional în 

societatea contemporană, Simpozionul Internaţional „Universul Ştiinţelor”, Iaşi, 

august 2010; 

9. Nadia-Elena Văcaru, Iulian-Alexandru Ciobanu, Evolution territoriale et 

organisation fonctionnelle de la ville de Roman, Simpozionul Internaţional 

“Aménagement périurbain : processus, enjeux, risques et perspectives”, Fès, 

Maroc, februarie 2010; 

10. Nadia-Elena Văcaru, Cultură şi artă în municipiul Roman, Simpozionul 

Internaţional „Arta şi tradiţia în Europa”, Iaşi, februarie 2010; 

11. Nadia-Elena Văcaru, Turism cultural în oraşul Roman, Simpozionul Internaţional 

„Arta şi tradiţia în Europa”, Iaşi, februarie 2010; 

 

Anul 2011 

1. Iosif Tamaş, Mihai Robu – părintele episcop şi Seminarul diecezan, Simpozionul 

Naţional dedicat memoriei Ep. Anton Durcovici, Institutul Teologic Romano-

Catolic „Sf. Iosif”, Iaşi, 10 decembrie 2011. 

2. Iosif Tamaş, Studiul Sfintei Scripturi desăvârşeşte condiţia omului contemporan, 

Simpozionul Internaţional „Tainele Bisericii – Pelerinaj spre Sfinţenie”, Facultatea 

de Teologie Ortodoxă, Iaşi, 16-18 octombrie 2011. 

3. Nadia-Elena Văcaru, Familia contemporană: tradiţionalism şi egalitarism în 

rolurile familiale, Simpozionul Internaţional „Universul Ştiinţelor”, Iaşi, 10 

septembrie 2011; 

4. Nadia-Elena Văcaru, Valoarea şi demnitatea persoanei umane, Simpozionul 

Internaţional „Universul Ştiinţelor”, Iaşi, 10 septembrie 2011. 

5. Nadia-Elena Văcaru, Mirona Vână, Rôles et attitudes dans la famille 

contemporaine, Conferinţa Internaţională „Etudes genre à l’ère de la 

mondialisation”, Bucureşti, iunie 2011. 

6. Mirona Vână, Nadia-Elena Văcaru, Le regard géographique sur le genre: identité, 

espace et territoire, Conferinţa Internaţională „Etudes genre à l’ère de la 

mondialisation”, Bucureşti, iunie 2011. 

7. Nadia-Elena Văcaru, Rolul familiei în asigurarea succesului şcolar, Simpozionul 

Internaţional „Responsabilitate publică în educaţie”, Constanţa, mai 2011. 

 

 

Baza materială: 

 

Spaţii aflate în administrarea Facultăţii: 

Spaţii administrative:  

Facultatea dispune de 4 spaţii pentru desfăşurarea activităţilor administrative: 

secretariat şi decanat, situate în corpul A al Universităţii, demisol şi 2 birouri la 

Departamentul de cercetare situate în clădirea Romtelecom. 

Personal auxiliar: 1 secretar, 1 ajutor analist programator. 
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Secretariatul facultăţii este dotat cu 2 calculatoare cu acces la Internet şi 2 

multifuncţionale 

Decanatul facultăţii este dotat cu 1 calculator cu acces la Internet. 

Menţionăm că, din fonduri proprii, cadrele didactice au contribuit la amenajarea 

Secretariatului şi a Decanatului, prin achiziţionarea jaluzelelor şi a uneia dintre cele două 

imprimante multifuncţionale. Există şi alte obiecte de inventar ce provin de la persoane 

angajate în facultate sau de la Episcopia Romano-Catolică de Iaşi. 

Cele două birouri de la Departamentul de cercetare sunt dotate cu 3 calculatoare cu 

acces la Internet şi o imprimantă. 

 

Spaţii utilizate pentru activitatea de predare: 

 Spaţiile de învăţământ administrate de către facultatea noastră sunt : Amf. A14, 

sălile de seminar TC şi DC. Sala de seminar TC este dotată cu 10 calculatoare.  

Acces la Internet : 

 În anul universitar 2006-2007, au fost achiziţionate, în cadrul programului 

Laborator de licenţă, 20 de calculatoare. 17 dintre aceste calculatoare au fost instalate 

într-o sală de lectură a bibliotecii de Litere, fiind conectate la Internet şi putând fi utilizate 

de către studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică şi de studenţii Facultăţii de 

Litere. 

 Biblioteca Facultăţii : 

 Facultatea dispune de un fond de carte de x volume, fiind gestionate de către BCU 

– Biblioteca Facultăţii de litere. De asemenea, studenţii facutăţii au acces la biblioteca 

Institutului Teologic Romano-Catolic. 

 

Cazare studenţi: 

 

Studenţii facultăţii de Teologie Romano-Catolică beneficiază de cazare în căminele 

Universităţii şi în Oratoriul Dominic Savio. 

Cazarea în căminele universităţii se face în funcţie de opţiunile studenţilor şi 

mediile obţinute de studenţi în anul precedent, în limita locurilor repartizate de către 

Rectorat, conform Regulamentului de cazare al Universităţii. 

Oratoriul Dominic Savio este un cămin studenţesc aflat în administrarea Bisericii şi 

dispune de o capacitate de 172 de locuri de cazare. Cazarea se face în funcţie de opţiunile 

studenţilor, prioritate având studenţii de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică. 

  

Burse studenţi 

 

Bursele studenţeşti care s-au acordat în perioada 2008-2012, au fost: burse de 

merit, burse de studiu integrale şi parţiale şi burse sociale 

Bursele au fost acordate în conformitate cu Regulamentul de burse al Universităţii 

şi cu criteriile specifice stabilite de facultate. 
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Numărul burselor de merit acordate în perioada 2008-2012: 

 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I 

 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

Numărul burselor de studiu acordate în perioada 2008-2012: 

 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I 

11 11 13 13 16 19 17 20 

 

Numărul burselor sociale acordate în perioada 2008-2011: 

 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I 

7 4 5 5 5 7 6 7 

 

Tabere studenţeşti 

 

Studenţii beneficiază de bilete gratuite de tabără în vacanţele de iarnă şi de vară. 

Numărul locurilor de tabără este distribuit de Rectoratul Universităţii în conformitate cu 

Metodologia privind repartizarea locurilor în tabere studenţeşti de odihnă şi de eliberare 

a biletelor de tabără. 

 

 

Bugetul facultăţii 
 

Bugetul facultăţii este alcătuit din venituri provenite din finanţarea de bază şi din 

venituri proprii (taxe de şcolarizare, taxe de înmatriculare, taxe de reexaminare, taxe de 

reînmatriculare şa.) 

 

Activităţi extracurriculare 

 

 Pe lângă formarea intelectuală propusă studenţilor, dorim să le oferim şi diferite 

alte momente pentru a fi împreună, pentru a ne ruga împreună, pentru a ne lărgi orizontul 

ştiinţific şi cultural, pentru a ne destinde şi distra împreună.  

 

Corala GAUDETE 

 

Corala Gaudete a fost înfiinţată pe data de 01.03.2004 cu un număr de 45 de studenţi. 

Dirijor: Pr. asist. dr. Florin Spatariu. A fost prezentă în cadrul decernărilor de titluri 
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Doctor Honoris Causa, la şedinţele de Senat festive care se desfăşoară la sfârşit de an, 

precum şi în diverse concerte organizate în ţară (în Iaşi şi în alte localităţi din Moldova) şi 

în străinătate (mai multe localităţi din Germania). Corala a imprimat 2 CD-uri cu muzică 

de Crăciun (decembrie 2004 şi decembrie 2005). La sfârşitul anului universitar 2005-2006 

activitatea coralei este întreruptă. În decembrie 2007 este reluată activitatea coralei. 

 Membrii coralei au primit din partea Rectoratului burse anuale pentru activităţi 

extracurriculare. 

Corala  este preluată de masteranda Petronela Andrieş în anul 2007. Membrii coralei 

răspund solicitărilor şi manifestărilor cultural şi spiritual artistice organizate atât în cadrul 

Facultăţii şi al Universităţii, cât şi în alte instituţii publice civile şi religioase. 

 

- 18 decembrie 2008 - concert colinde de Crăciun la Universitatea „Al. I. Cuza” - Iaşi 

- 17 decembrie 2009 - concert colinde de Crăciun la Universitatea „Al. I. Cuza” - Iaşi 

- 5 noiembrie 2010  - concert artistic în cinstea Cardinalul Zenon Grocholewski, Prefect al 

Congregaţiei pentru Educaţia Catolică a Sfântului Scaun (Doctor Honoris Causa) 

- 27 octombrie 2010 - manifestare publică televizată în aula Magna „Mihai Eminescu” - 

Cu ocazia „Zilelor Universităţii”, Universitatea „Al. I. Cuza” a sărbătorit 150 de ani de 

existenţă; 

- 16 decembrie 2010 – concert  colinde de Crăciun la Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi 

- 15 decembrie 2011 - concert  colinde de Crăciun la Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi 

- 17 decembrie 2011, concert colinde de Crăciun la Universitatea „Petre Andrei” - Iaşi 

- 20 decembrie 2011, concert colinde de Crăciun la Radio-Iaşi, la invitaţia prof. Bogdan 

Neculau; 

La solicitările programului de transmitere Radio-Iaşi a liturghiilor Romano-Catolice de la 

ora 8.00, Corala asigură cântările liturgice; 

În anul 2008 se continuă liturghia studenţilor de la ora 12.00 la parohia „Adormirea 

Maicii Domnului” din Iaşi, în care membrii coralei animează programul liturgic; 

- 23 ianuarie 2012, program liturgic, cu prilejul manifestărilor ecumenice (18-25 ianuarie) 

„Rugăciuni pentru unitatea în credinţă a creştinilor”, organizat în cadrul Facultăţii de 

Teologie Romano-Catolică, amfiteatrul A14, la Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi; 

 

Decernări Doctor Honoris Caussa: 

- 26 martie 2009 – Prof. dr. David Turnock din Marea Critanie; 

- 13 mai 2009 – Prof. univ. dr. Mugur Isărescu, Guvernator al Băncii Naţionale a 

României;  

- 22 octombrie 2009 – Prof. univ. dr. Aurelian Gulea, Universitatea de Stat Moldova – 

Chişinău; 

- 17 decembrie 2009 – Prof. univ. dr. Georg Winckler, Rector al Universităţii din Viena 

(Austria);  

- 8 aprilie 2010 – Prof. univ. dr. Michael Metzeltin de la Universitatea din Viena; 

- 9 iunie 2010 – Prof. univ. dr. Martin A. Nowak de la Universitatea Harvard, S.U.A. 

- 23 septembrie 2010 – Prof. univ. dr. Anamaria Silvana de Rosa de la Universitatea „La 

Sapienza” din Roma, Italia; 
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- 22 octombrie 2010 – Prof. univ. dr. Jesus Huerta de Soto, Universitatea Rey Juan 

Carlos; 

- 5 noiembrie 2010 – Cardinalul Zenon Grocholewski, Prefect al Congregaţiei pentru 

Educaţia Catolică a Sfântului Scaun; 

- 16 decembrie 2010 – Prof. univ. dr. Moshe Idel, Universitatea Ebraică din Ierusalim; 

- 20 octombrie 2011 – Prof. univ. dr. Jose Luis de la Cuesta, Universitatea Ţara Bascilor; 

 

Decernări Profesor de onoare: 

- 17 decembrie 2009 - Prof. univ. dr. Michael Metzeltin, Univeristatea din Viena; 

- 25 martie 2010 – Prof. univ. dr. Nancy Ide de la Vassar College – U.S.A. 

- 27 mai 2010 – Prof. univ. dr. Vasile Cristea de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca; 

- 6 iulie 2010 – Prof. univ. dr. Jeong O Park, Hankuk University of Foreign Studies, 

Coreea de Sud; 

- 25 noiembrie 2010 – Prov. univ. dr. Antonio Palanca Soler, Universitatea Vigo (Spania); 

Prof. univ. dr. Elena Biji, Academia de Studii Economice, Bucureşti 

- 16 decembrie 2010 – Prof. univ. dr. ing. Dan Tufiş, Membru corespondent al Academiei 

Române, Institutul de Inteligenţă Artificială Bucureşti; 

- 29 septembrie 2011 – Prof. univ. dr. Musashi Kando, Universitatea din Japonia; 

- 13 octombrie 2011 – Prof. univ. dr. Micheline Cosinschi-Meunier, Universitatea din 

Lausanne, Elveţia; 

 

Activităţi prezente în mod constant pe parcursul unui an universitar: 

 

- Zile de reculegere în Advent şi Postul Mare în vederea pregătirii celor două mari 

sărbători creştine. Aceste zile de reculegere s-au desfăşurat cu o săptămână înainte de 

plecarea în vacanţa de Crăciun, respectiv cea de Paşti. 

- Seri de cateheza în căminul „Dominic Savio”: Anul univesitar 2008-2009, marti seara 

orele 21.00. 2009-2010, miercuri seara orele 21.00; 2010-2012, miercuri seara orele 21.00 

şi sâmbăta orele 14.00 cateheză şi posibilitatea vizionării unui film şi discuţii pe marginea 

acestuia.   

- În fiecare seara de joi o oră de adoraţie la caminul „Dominic Savio” 

- In fiecare an, cu ocazia Zilelor Universităţii, este organizata o sesiune de comunicări 

ştiinţifice şi o zi dedicată cunoaşterii bogăţiilor culturale şi religioase oferite de oraşul 

Iaşi. Aceasta iniţiativă organizata de Pr. Iosif în a doua jumătate a lunii octombrie se 

adresează în mod particular celor care sunt abia la începutul vieţii studenţeşti. 

- În prima săptămână a lunii noiembrie a fiecărui an, în Capela Centrului de Plasament 

„Sfântul Iosif” s-a organizat o liturghie animată de studenţii facultăţii pentru Preoţii, 

Profesorii, Studenţii şi rudele şi apropiaţii studenţilor care au trecut în casa Tatălui. 

- Studenţii participă de două ori pe luna şi animă Sfânta Liturghie celebrată în Capela 

Centrului de Plasament „Sfântul Iosif” din str. Sărărie – Iaşi. Sfânta Liturghie este urmată 

de un moment de destindere, împărtăşire şi cunoaştere sau de vizionarea unui film şi 

discuţii pe marginea acestuia 
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- În ultima săptămână din luna noiembrie, înainte de începerea Adventului, în Biserica Sf. 

Anton din Iaşi se celebrează o Liturghie animată de studenţii facultăţii. În cadrul aceleiaşi 

seri festive are loc şi o sărbătoare a facultăţii dedicată studenţilor anului I. (21 noiembrie 

2008; 20 noiembrie 2009; 19 noiembrie 2010; 18 noiembrie 2011) 

- Înainte de începerea vacanţei de iarnă are loc Festivitatea de Crăciun. (17 decembrie 

2008; 17 decembrie 2009; 20 decembrie 2010; 19 decembrie 2011) 

- Ieşiri în aer liber si zi de destindere după sesiunea din luna ianuarie si din luna iunie. 

- Prima sau a doua sâmbătă din luna mai, dedicată unui pelerinaj la Cacica. 

- La încheierea fiecărui an academic, la începutul lunii iunie se organizează festivitatea 

absolvenţilor. 

 

Alte activităţi: 

 

- 2-6 aprilie participarea unui grup de studenţi însoţiţi de Pr. Iosif Iacob şi Sr. Iosefina 

Rediu la Congresul Divinei Îndurări din Roma. 

- 24-27 mai 2008 o excursie de formare umană şi culturală la Sighetul Marmaţiei. 

- 26 martie 2009 Workshop în colaborare cu „L’Arche”, Bagnor, Anglia în Amfiteatrul 

14.  

- 7-13 luglio 2009 participarea unui grup de studenţi împreună cu Pr. Iosif Iacob la 

Întâlnirea universitarilor catolici de la Roma. 

- 11-16 iunie 2010 zile de formare si destindere cu absolvenţii anului III la Slanic 

Moldova. 

- 5-10 iulie 2010 o săptămână de activităţi de destindere şi formare umană la Bușteni, 

Babele şi Predeal. 

- 8-13 februarie 2011 o săptămână de schimb de experienţă cu tineri din Maramureş la 

Ocna Şugătag şi Sighetul Marmaţiei.  

 

Inspecții în instituțiile de învățământ liceal la disciplina religie romano-catolică, 

pentru obținerea gradelor didactice (titularizare, definitivat, gradul II, gradul I) 

 

 

Anul  Titularizare Definitivat Gradul II Gradul I 

2008 3  4 4 

2009  2 3 12 

2010  2 3 12 

2011  4 1 5 

2012    2 

     

 

Precizăm faptul că susținerea activităților extracurriculare ale facultății, ca și multe din 

dotările secretariatului, decanatului, din Amfiteatrul A14, din activitățile de promovare a 

facultății, din cele de protocol, etc. au fost susținute financiar și benevol de către decanul 

facultății, pr. Iosif Enășoae sau alți angajați din facultate. 
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Misiune: 

 

Misiunea Facultăţii de Teologie Romano-Catolică este aceea de a oferi un răspuns 

prompt şi complet cerinţelor educative şi culturale ale lumii contemporane. Valorizând 

tradiţia bimilenară a lumii catolice occidentale şi cea a Institutului Teologic Romano-

Catolic din Iaşi, şi colaborând cu facultăţile socio-umanistice din cadrul Universităţii 

“Al.I.Cuza”, tânăra facultate îşi asumă ambiţioasa misiune a unei deschideri interculturale 

şi interreligioase la nivel naţional, dar şi internaţional, contribuind astfel la formarea unui 

“om european”, deschis larg valorilor culturii laice şi creştine, valori ce au clădit Europa 

şi o vor susţine în continuare. 

Această misiune-ideal se confruntă mereu cu dezorientarea şi lipsa de stabilitate şi 

profunzime atât a orientărilor fundamentale ale învăţământului românesc, cât şi ale 

societăţii în ansamblul ei. Alături de misiunea-ideal a facultăţii există angajarea ei 

concretă în a îşi croi o cale profundă şi de perspectivă care să ofere răspunsuri la 

aşteptările tinerelor generaţii şi să construiască împreună cu ele un drum etic şi 

profesional demn şi corespunzător identităţii umane şi creştine. 

 

I. Departamente: 

 

1. Departamentul de Teologie Romano-Catolică 

    

Director de departament: Conf. univ. dr. pr. Iosif Enăşoae 

 

Structura posturilor şi personalul didactic din cadrul Departamentului de Teologie : 

Anul universitar Gradul didactic Posturi didactice 
Personal didactic 

cu norma de bază 

20012-2013 

Profesori 3 1 

Conferenţiari 4 1 

Lectori 12 0 

Asistenţi 6 2 

 

2013-2014 

Profesori 2 1 

Conferenţiari 2 2 

Lectori 12 5 

Asistenţi 1 0 

 

2014-2015 

Profesori 1 1 

Conferenţiari 3 2 

Lectori 12 5 

Asistenţi 1 0 

 

2015-2016 Profesori 1 1 
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Conferenţiari 4 2 

Lectori 10 5 

Asistenţi 1 0 

 

În planul de învăţământ sunt multe discipline de Asistenţă Socială care sunt 

suplinite în prezent prin plata cu ora de către profesori de la Facultatea de Filosofie şi 

Ştiinţe social-politice şi de către alţi colaboratori. Se are în vedere mărirea corpului 

profesoral propriu al facultăţii prin angajarea unor cadre didactice din domeniul Asistenţei 

Sociale. 

 

2. Departamentul de cercetare al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică  

  

Responsabil cu activitatea de cercetare:  

Lect. univ. dr. pr. Fabian DOBOŞ 

 

Structura posturilor şi personalul de cercetare din cadrul Departamentului de cercetare 

al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică: 

 

Anul universitar Denumirea 

Numărul 

posturilor de 

cercetare 

Personal de 

cercetare cu 

norma de bază 

2012-2013 

Cercetător ştiinţific III 1 0 

Cercetător ştiinţific 2 0 

Asistent cercetare 2 2 

 

2013-2014 

Cercetător ştiinţific III 1 0 

Cercetător ştiinţific 2 0 

Asistent cercetare 2 2 

 

2014-2015 

Cercetător ştiinţific III 1 0 

Cercetător ştiinţific 2 0 

Asistent cercetare 2 2 

 

2015-2016 

Cercetător ştiinţific III 1 1 

Cercetător ştiinţific 2 0 

Asistent cercetare 2 1 

 

 

 

 

 

 



 43 

II. Conducerea facultăţii: 

 

Decan: Prof. univ. dr. pr. Emil DUMEA 

 

Director Departamentul de Teologie Romano-Catolică: 

 Conf. dr. pr. Iosif Enăşoae 

 

Membrii în Senatul Universităţii:  

 

1. Lect. dr. pr. Iosif Iacob (2012-2013 şi 2014-2016) 

Lect. dr. pr. Iulian Faraoanu (2013-2014) 

2. Student  Violeta-Sabina Ciobanu (2012-2013) 

3. Student Maria Bordianu (2013-2014) 

4. Student Constantin Antohe (2014-2015) 

5. Student Maria Viviana Herciu (2015-2016) 

Membrii Biroului Consiliului Departamentului din cadrul Facultăţii de Teologie 

Romano-Catolică: 

 Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea 

 Conf. univ. dr. pr. Iosif Enăşoae 

 Lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob 

Consiliul Facultăţii: 

 

1. Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea 

2. Conf. univ. dr. pr. Iosif Enăşoae 

3. Lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob 

4. Student Violeta-Sabina Ciobanu (2012-2013) 

5. Student Constantin Antohe (2013-2014) 

6. Student Paula Cobzariu (2014-2016) 

 

III. Admitere: 

Situaţia numărului de locuri şi a candidaţilor înscrişi în anul I, în perioada 

2012-2016 

 

Număr 

locuri 

buget 

2012 

Număr 

candidaţi 

înscrişi 

buget 2012 

Număr 

locuri 

buget 

2013 

Număr 

candidaţi 

înscrişi 

buget 2013 

Număr 

locuri 

buget 

2014 

Număr 

candidaţi 

înscrişi 

buget 2014 

Număr 

locuri 

buget 

2015 

Număr 

candidaţi 

înscrişi 

buget 2015 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

35 22 30 11 40 25 35 11 35 24 30 24 35 20 35 14 
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Locuri 

cu taxă 

2012 

Număr 

candidaţi 

înscrişi cu 

taxă 2012 

Locuri 

cu taxă 

2013 

Număr 

candidaţi 

înscrişi cu 

taxă 2013 

Locuri 

cu taxă 

2014 

Număr 

candidaţi 

înscrişi cu 

taxă 2014 

Locuri 

cu taxă 

2015 

Număr 

candidaţi 

înscrişi cu 

taxă 2015 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

L
ic

en
ţă

 

M
as

te
r 

70 3 0 0 20 10 8 0 20 10 1 2 20 10 3 1 

 

Specializări: 
 

Specializări de licenţă: 

 

6. Teologie Romano-Catolică Asistenţă socială – acreditată din 2010 

7. Teologie Romano-Catolică Didactică – acreditată din 2010 

8. Teologie Romano-Catolică Pastorală – acreditată din 2015 

 

Specializări master 

 

3. Strategii ale carităţii creştine – acreditată din 2008 

 

Activitatea didactică 

 

Activitatea didactică a fost coordonată de către consiliul facultăţii sub îndrumarea 

Rectoratului şi cu participarea secretariatului facultăţii. 

 

 

I. Admitere 

 

 Admiterea s-a desfăşurat în conformitate cu Metodologia examenului de admitere 

aprobată anual de către Senat. 

 Principalele activităţi privind admiterea: 

 Stabilirea criteriilor de admitere specifice facultăţii. 

 Propunerea Comisiei de admitere pe facultate. 

Înscrierea candidatilor. 

Afişarea rezultatelor concursului de admitere. 

Semnarea contractelor de studiu şi înmatricularea studenţilor în anul I. 
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II. Desfăşurarea activităţii didactice 

 

 Activitatea didactică s-a desfăşurat în conformitate cu Regulamentul privind 

desfăşurarea activităţii didactice - studii universitare de licenţă şi studii universitare de 

master. 

 Principalele activităţi: 

 Elaborarea planurilor de învăţământ. 

 Elaborarea Statelor de funcţiuni. 

 Elaborarea orarelor. 

 Elaborarea programelor analitice. 

 Desfăşurarea activităţilor de predare. 

 Informarea studenţilor cu privire la procesul didactic. 

 Promovarea facultăţii prin realizarea şi distribuirea pliantelor în principalele 

localităţi din Moldova, participarea la Salonul Ofertelor Academice, colaborarea cu 

Centrul de informare, plasare şi orientare profesională (CIPO). 

 

Numărul studenţilor în perioada 2012-2016: 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

136 131 138 149 

 

 

III. Finalizarea studiilor 

  

Studiile sunt finalizate printr-un examen de licenţă sau disertaţie. 

 

 Numărul absolvenţilor în perioada 2012-2015: 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nr. total absolvenţi 26 44 31 27 

Nr. absolvenţi cu 

examen de 

finalizare a 

studiilor 

22 39 28 22 
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Activitatea de cercetare ştiinţifică 

 

 1. Misiunea unităţii de cercetare 

 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică îşi asumă misiunea de a oferi un răspuns 

prompt şi complet cerinţelor educative şi culturale ale lumii contemporane. Facultatea îşi 

asumă misiunea unei deschideri interculturale şi interreligioase la nivel naţional, dar şi 

internaţional, contribuind astfel la formarea unui “om european”, deschis larg valorilor 

culturii laice şi creştine, valori ce au clădit Europa şi o vor susţine în continuare. 

 

A. Promovarea valorilor umanistice creştine şi a celor democratice în ceea ce 

priveşte realitatea socială şi relaţiile interumane, prin: 

 

a. educarea şi reeducarea persoanelor în problemele lor personale şi în raport cu 

semenii lor, promovând posibilităţile de autointervenţie, strategiile de asistenţă 

mutuală, încurajând spiritul de voluntariat;  

b. promovarea unei perspective umaniste şi creştine a realităţii în ansamblul ei;  

 

B. Facultatea îşi propune să încurajeze studenţii să cunoască şi să dezvolte 

potenţialul şi aptitudinile proprii în funcţie de interesele şi motivaţiile personale, cât şi în 

raport cu exigenţele comunităţii şi ale societăţii în general. În acelaşi timp, facultatea 

urmăreşte dezvoltarea capacităţilor de adaptare şi de orientare într-o societate în continuă 

schimbare şi în care dimensiunile spiritului religios şi cele ale comunicării interculturale 

şi intereligioase sunt determinate de tradiţiile umanismului creştin, ca şi de noi orientări 

de care trebuie să ţină cont, sau cu care trebuie să se confrunte pentru a-şi apăra 

identitatea şi propria-i misiune.  

 

C. Formarea de specialişti în predarea religiei în şcolile statale şi cele private, ca şi 

de asistenţi sociali. Aceştia trebuie să ajungă la o maturitate umană şi creştină care să-i 

ajute să fie mai eficienţi în munca lor didactică sau de asistenţă socială. Pentru atingerea 

acestui scop, facultatea promovează:  

 

a. formarea continuă, teoretică şi practică a studenţilor, respectând standarde 

general acceptate la nivel naţional şi internaţional;  

b. dezvoltarea capacităţilor care să-i ajute pe studenţi să devină specialişti în 

instituţiile unde vor activa (instituţii statale sau confesionale, private) ca 

organizatori de programe sau de cursuri de perfecţionare a celor angajaţi deja în 

cîmpul muncii, sau ca promotori ai informaţiilor ştiinţifice;  

 

D. Implicarea directă în viaţa Bisericii locale şi în munca de ameliorare a 

realităţilor concrete prin:  

 

a. participarea profesorilor de religie la activităţi de formare-perfecţionare, 
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activităţi coordonate de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi de DPPD din cadrul 

Universităţii “Al.I.Cuza”  

b. Stimularea activităţilor de volunariat ale studenţilor în centre specializate; 

stimularea activităţilor de grup sau individuale extracurriculare, ca o completare a 

formării lor curriculare.  

E. Autoperfecţionarea cadrelor didactice şi promovarea programelor personale.  

 

F. Promovarea unui spirit de deschidere academică, de cooperare şi integrare 

universitară:  

 

a. în raport cu Biserica;  

b. în raport cu realitatea socială în ansamblul ei, promovând proiecte şi programe 

de cercetare ştiinţifică;  

c. în raport cu lumea academică naţională şi înternaţională, promovând colaborarea 

ştiinţifică, schimburile de studenţi şi cadre didactice şi proiecte de cercetare şi 

specializare comune, atât pentru studenţi, cât şi pentru profesori.  

 

2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare 

 

Publicarea de studii, articole şi cărţi, ca rezultat al activităţii didactice şi de 

cercetare, la edituri şi în reviste de specialitate. 

Colaborarea cu instituţiile ce angajează asistenţi sociali, absolvenţi ai facultăţii, 

pentru o mai bună cunoaştere a capacităţilor şi aptitudinilor absolvenţilor de a corespunde 

cerinţelor locului de muncă. 

Colaborarea cu instituţiile de învăţământ unde sunt angajaţi profesorii de religie, 

pentru o mai eficientă integrare a lor în activitate şi o mai bună pregătire profesională. 

Din evaluările care se fac de către instituţiile de învăţământ şi pe care le cunoaştem 

în cadrul inspecţiilor şcolare, rezultă o cunoaştere mai bună a capacităţilor, aptitudinilor şi 

metodelor de predare ale cadrelor didactice absolvente ale facultăţii. Acest fapt ne ajută să 

îmbunătăţim mereu şi să adaptăm metodele şi conţinutul programelor didactice din cadrul 

facultăţii, pentru specializarea „Teologie Romano-Catolică Didactică”. 

 

4. Manifestări ştiinţifice organizate:  
 

În anul 2012 s-au desfăşurat: 

 pe data de 24 aprilie s-a organizat o conferinţă - expoziţie de carte şi masă rotundă la 

Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi Iaşi, Filiala Mihail Sadoveanu cu tema: 50 de ani 

de la deschiderea Conciliului Vatican II; 

 pe data de 24 mai s-a organizat o conferinţă - masă rotundă la Biblioteca Judeţeană 

Gheorghe Asachi Iaşi, Filiala Mihail Sadoveanu cu tema: "Gaudiun et Spes", Biserica în 

lumea contemporană; 

 pe data de 26 octombrie s-a organizat, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-

Catolic, simpozionul internaţional cu tema: Comunicarea credinţei; 
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 pe data de 30 octombrie, în cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii, 

s-a desfăşurat sesiunea ştiinţifică cu tema: Actualitatea Conciliului Vatican II. 

 

În anul 2013 s-au desfăşurat: 

 pe data de 14 martie s-a organizat, în colaborare cu la Institutul Teologic Romano-Catolic, 

simpozionul naţional cu tema: Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi; 

 pe 25 aprilie s-a organizat „Acta Camilliana”, masă rotundă cu participanţi de la Facultatea 

de Teologie Romano-Catolică, Episcopia Romano-Catolică şi Facultatea de Litere, 

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”, str. Palat, nr. 1, Iaşi. 

 pe data de 25 octombrie s-a organizat, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-

Catolic, simpozionul internaţional cu tema: Credinţa trăită şi mărturisită; 

 pe data de 31 octombrie, ora 17.00, în cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor 

Universităţii, s-a desfăşurat sesiunea ştiinţifică cu tema: Dinamica păstoririi Bisericii 

Romano-Catolice. Scrisoarea enciclică Lumen fidei, nr. 36. Credinţă şi teologie, clădirea 

Romtelecom, str. Al. Lăpuşneanu, et. 5, Iaşi. 

 
În anul 2014 s-au desfăşurat: 

 pe data de 28 ianuarie s-a organizat, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic, 

atelierul de lucru cu tema: Academia tomistă; 

 pe data de 28 februarie s-a organizat sesiunea ştiinţifică cu tema: Dinamica Păstoririi 

Bisericii Romano-Catolice. Exortaţia apostolică „Evangelii Gaudium”; 

 pe data de 8 mai a organizat, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic,  

simpozionul internaţional cu tema: Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est în căderea 

comunismului; moderată de pr. Fabian Doboş şi pr. Ştefan Lupu, Iaşi. 

 pe data de 9 mai s-a organizat simpozionul naţional cu tema: Episcopul Anton Durcovici, 

apărător al credinţei, 9 mai 2014, Bucureşti; 

 pe data de 31 octombrie, în cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii, 

s-a desfăşurat sesiunea ştiinţifică cu tema: Dinamica păstoririi Bisericii Romano-Catolice 

din Moldova: 10 ani de la încheierea Sinodului diecezan (2001-2004); 

 pe data de 26 noiembrie – simpozionul naţional cu tema: Conciliul Vatican II: „semn al 

timpului”. 

 

În anul 2015 s-au desfăşurat: 

- pe data de 27 februarie 2015, s-a organizat sesiunea ştiinţifică cu tema: Dinamica 

Păstoririi Bisericii Romano-Catolice din Moldova, Ianuarie 1915 – Ianuarie 2015, 

prezintată de  asist cercet. Iosif Tamaş, clădirea Romtelecom, Iaşi. 

- pe data de 5 noiembrie 2015, ora 10.00, s-a organizat sesiunea de comunicări 

ştiinţifice pentru studenţi cu tema: Dimensiunea practică a formării integrale pe 

parcursul studiilor universitare. Experienţele mobilităţilor ERASMUS,  moderată de Lect. 

dr. pr. Iosif Iacob, amfiteatrul A14, Iaşi. 

- pe data de 26 noiembrie 2015, s-a organizat simpozionul cu tema: Biserica şi 

trăirile lumii contemporane, coordonat de Lect. dr. pr. Iulian Faraoanu, Institutul 

Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, Iaşi. 
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În anul 2016 s-a desfăşurat: 
-pe data de 20 februarie s-a organizat de către Oficiul pentru Pastorația Universitară a 

Episcopiei Romano-Catolice de Iași, în colaborare cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică, 

Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași și Asociația Studenților Catolici Iași 

Ziua Socială pentru Studenți 2016 cu tema „Mediul natural – Perspective teologice și moral-

sociale”. 

 

4. Lista lucrărilor de cercetare ştiinţifică elaborate şi publicate de cadrele 

didactice şi de cercetare în perioada 2012-2015: 

 

Anul 2012 

 Cărţi şi capitole publicate 

1. Emil Dumea, Pelerin pe drumul Sf. Iacob de Compostela (Genova-Pamplona), Ed. PIM, 

Iaşi, 2012, 204 pages 
2. Ştefan Lupu, „Bishop Anton Durcovici (1888-1951): the Model of an Educator and 

Sheperd”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina, LVII, 1, 

2012, ISSN: 1582-2524, pag. 94-104. 

3. Ştefan Lupu, Iosif Tamaş (editori), Acta Camilliana. Actele pastorale ale Prea Sfinţiei 

Sale P. Nicolae Iosif Camilli, Sapientia, Iaşi 2012 (ISBN: 978-606-578-068-2), 536 pag. 

4. Lucian Farcaş, Die Situation der Familien nach der Wende – im Spannungsfeld zwischen 

Chancen und Gefahren, în: Gabriel, Ingeborg / Renöckl, Helmut (edit.), Solidarität in der 

Krise. Auf der Suche nach neuen Wegen, Wien – Würzburg 2012,147-160; 

5. Iacob Iosif, Credinţa şi sacramentul căsătoriei. Studiu teologico-canonic în doctrina 

Bisericii Catolice de la Conciliul al II-lea din Vatican la CDC 1983, Ed. Sapientia, Iaşi, 

2012, ISBN 978-606-578-058-3, 207 p. 

6. Văcaru Nadia-Elena, Mărtincă Isidor, Familia în învăţătura socială a Bisericii, Ed. Sedcom 

Libris, Iaşi, 2012, ISBN 978-973-670-503-8, 248 p. 

 

 Articole şi studii în volume colective sau periodice ştiinţifice 
 

1. Iosif Enăşoae, Credinţa creştină, fundamentul şi viaţa familiei creştine, publicată în 

Dialog Teologic, Anul XV, nr. 30 din 2012 Iaşi. 

2. Iulian Valerian Ianuş, Linii generale ale antropologiei lui Toma de Aquino, în Dialog 

Teologic (ISSN: 1453-8075), nr. 29/2012, pp. 48-63. 

3. Iulian Valerian Ianuş, Înţelegerea credinţei – Fides et ratio, în Dialog Teologic (ISSN: 

1453-8075),  nr. 30/2012, pp. 124-134. 

4.   Iulian Faraoanu, „Folosirea Scripturilor sacre în Apocalips. Dificultăţi şi tentative de 

răspuns”, în Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie, 

Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, 

ediţia a II-a, Iaşi 4-5 noiembrie 2011, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi 2012, ISSN: 

2285-5580, p.177-196 (volum indexat în BDI). 

5.   Iulian Faraoanu, „Il simbolo della Nuova Gerusalemme e la sua scelta nell’Apocalisse”, în 

Theologia Catholica Latina, Studia Universitatis Babes-Bolyai, LVII,1 (2012), p.77-94 

(revista este indexată în baza de date EBSCO şi în alte BDI). 
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6.   Iulian Faraoanu, „Aşteptarea creştină a venirii Fiului Omului în Lc 17,26-30”, în Dialog 

teologic 28 (2011), p. 156-175,  ISSN: 1453 – 8075, Editura Sapientia, Iaşi 2012.  

7.   Iulian Faraoanu, „Biserica, Dumnezeu şi Mielul în Apocalips”, în Dialog teologic 29 

(2012), p. 49-64,  ISSN: 1453 – 8075, Editura Sapientia, Iaşi 2012.  

8.   Iulian Faraoanu, Abraham, itinerar şi model de credinţă”, în Dialog teologic 30 (2012), p. 

49-63, ISSN: 1453 – 8075, volumul conferinţelor Simpozionului internaţional 

„Transmiterea credinţei”, Editura Sapientia, Iaşi 2012. 

9.   Iulian Faraoanu, „Sfânta Scriptură în Seminarul Catolic din Iaşi”, în Dialog Teologic 29 

(2012), p. 20-31, ISSN: 1453 – 8075, Sapientia, Iaşi 2012. 

10. Iosif Iacob, Il valore del magistero ecleziastico - Pietro Parente - giurista e teologo al 

servizio della Chiesa, în Theologia Catholica Latina, LVII, Cluj, 2012, ISSN-L: 1582-

2524, pp. 57-75. 

11. Iosif Iacob, Importanţa iubirii în educarea noilor generaţii, în cadrul mesei rotunde cu 

tema Iubirea - atribut al sufletului uman, 14 februarie 2012, organizată de Universitatea 

Apollonia, Iaşi. 

12. Iosif Iacob, Rapporto sul traffico di persone 2011, în cadrul Conferinţei Internaţionale 

Poverty, Gender and Trafficking. Is the new EU directive 2011/36/EU enough to stop the 

omly growing European Market?, Sofia (Bulgaria), 7 noiembrie 2012. 

13. Tamaş Iosif, The whole realism, the cornerstone of Ioan Miclea’s philosophy, în Revista 

Agathos. An International Review of the Humanities and Social Sciences, Ed. Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, vol. 3, nr. 1, Iaşi, 2012, ISSN (paper) 1578-3103 ISSN 

(internet) 2014-1629, pp. 45-60. 

14. Văcaru Nadia-Elena, Familia în învăţătura socială a Papei Leon al XIII-lea, în „Revista 

De Economie Socială”, nr. 5, Ed. Hamangiu, Iaşi, 2012, ISSN print 2248 – 0560, ISSN 

online 2248 – 3667, ISSN-L 2248 – 0560, pp. 114-146. 

15. Văcaru Nadia-Elena, La famiglia in migrazione: fondamenti, valori e comportamenti 

sociali. Il caso della comunita romena a Roma, în „Osservatorio Romano sulle migrazioni 

– IX Rapporto”, IDOS, Roma, 2012, pp. 223-228. 

 

Anul 2013 
1. Emil Dumea, Pelerin pe drumul Sf. Iacob, PIM Publisher, ISBN 978-606-13-1070-8, 

Iaşi, 2013, 107 pages. 

2. Emil Dumea, Japonia, impresii de călătorie, PIM Publisher, ISBN 978-606-13-2150-

2, Iaşi 2013, 101 pages. 

3. Emil Dumea, România în primii ani ai dictaturii comuniste. Episcopul Anton 

Durcovici, în “În umbra crucii: articole şi studii despre viaţa şi activitatea episcopului 

martir Anton Durcovici”, Sapientia Publisher, Iaşi, 2013, pp. 174-187. 

4. Ştefan Lupu (coord.), În umbra crucii: articole şi studii despre viaţa şi activitatea 

episcopului martir Anton Durcovici, Sapientia, Iaşi 2013, 570 p., ISBN 978-606-578-

124-5. 

5. Ştefan Lupu, „Regula fidei in Adversus haereses di Sant Ireneo di Lione”, în Studia 

Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina, LVIII, 2, 2013, ISSN: 1582-

2524, pag. 5-14. 
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6. Ştefan Lupu, „The imperious eucharist: the testament of Pope John Paul II”, în Studia 

Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina, LVIII, 1, 2013: ISSN: 1582-

2524, pag. 5-20. 

7. Ştefan Lupu, Petru Ciobanu (editori), Ioan Mărtinaş, Istoria creştinismului la români şi 

a catolicismului în Moldova, Sapientia, Iaşi 2013 (ISBN: 978-606-578-080-4), 502 pag. 

8. Ştefan Lupu, Petru Ciobanu (editori), Carol Auner, Restituiri istoriografice, Sapientia, 

Iaşi 2013 (ISBN: 978-606-578-081-1), 282 pag. 

9. Iulian Valerian Ianuş, Antropologia lui Jacques Maritain în „Umanismul Integral”, 

Editura Sapientia, Iaşi 2013. 

10. Iulian Valerian Ianuş, co-autor – Religie romano-catolică. Manual pentru clasa a III-a, 

Editura Didactică şi Pedagogică, 2005. 

11. Iulian Valerian  Ianuş, Diversi tipi di „umanesimo” nell`Umanesimo integrale di 

Jacques Maritain, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 

LVIII, 2, 2013, pp. 5-24. 

12. Iulian Valerian Ianuş, Jacques Maritain – Il problema delle radici dell`ateismo 

nell`Umanesimo integrale, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica 

Latina, LVIII, 1, 2013, pp. 5-22. 

13. Iulian Valerian Ianuş, Il problema filosofico ed il significato culturale dell`ateismo 

nell`Umanesimo integrale di Jacques Maritain, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, 

Theologia Catholica Latina, LVIII, 3, 2013, pp. 5-22. 

14. Lucian Farcaş, Altes und neues Familienbild im familienleben im Bistum Iasi 

/Rumänien. Soziale Wandelplrozesse und ihre Wirkung auf das Familienbild, în: UBB, 

Theologia Catholica Latina; LVIII, 1(2013), 5-25. 

15. Lucian Farcaş, Soziale Metanoia im Horizont des Reiches Gottes, în: UBB, Theologia 

Catholica Latina; LVIII, 2(2013), 5-35. 

16. Lucian Farcaş, Die Zehn Gebote im‚ Katechismus der Katholischen Kirche’. Kritische 

Analyse der Darstellung des Dekalogs. 

17. Doboş Fabian, Viaţa episcopului Anton Durcovici, martir al Bisericii Catolice din 

România, Ed. Sapientia, Iaşi, 2013, 48 p. 

18. Văcaru Nadia-Elena, Papa Leon al XIII-lea: între tradiţie şi provocarea modernităţii, 

Ed. SedcomLibris, Iaşi, 2013, 315 p. 

 

 Articole şi studii în volume colective sau periodice ştiinţifice 
1. Iosif Enăşoae, Solidaritatea creştină, virtute şi principiu social, prezentat la Simpozionul 

Internaţional ,,Universul ştiinţelor”, ediţia a IV, organizat de Asociaţia ,,V. Pogor” Iaşi  

2013.  

2. Iosif Enăşoae, Corpul şi sexualitatea umană în lumina Sfintei Scripturi. 

Transsexualitatea şi bioetica creştină, în Revista Română de Bioetică, Vol. 11, nr. 2, 

aprilie-iunie 2013; cotat ISI. 

3. Iosif Enăşoae, La questione riguardando la ricezione della filosofia di San Tommaso in 

Romania, în revista Agathos, Vol. 4, Issue 1, 2013, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 

Iaşi, în colaborare cu Tamaş Iosif. 

4. Iosif Enăşoae, Dimensiunile muncii umano-creştine şi efectele ei sociale şi economice, 

în Revista de Economie Socială, Vol. III, nr 2/ 2013, p. 3-20.  
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5. Iosif Enăşoae, Solidaritatea creştină, virtute şi principiu social, prezentat la 

Simpozionul Internaţional ,,Universul ştiinţelor”, ediţia a IV, organizat de Asociaţia ,,V. 

Pogor” Iaşi 2013.  

6. Ştefan Lupu, „Episcopul Anton Durcovici: model de educator şi păstor”, în Idem, În 

umbra crucii: articole şi studii despre viaţa şi activitatea episcopului martir Anton 

Durcovici, Sapientia, Iaşi 2013, ISBN 978-606-578-124-5, pag. 150-159. 

7. Iulian Faraoanu, „Lc 10,1-12: missione e povertà”, în Theologia Catholica Latina, 

Studia Universitatis Babes-Bolyai, LVIII,1 (2013), p. 5-19 (revista este indexată în baza 

de date EBSCO şi în alte BDI). 

8. Iulian Faraoanu, „Sof 2,1, Il senso dell’invito a raccogliersi”, în Theologia Catholica 

Latina, Studia Universitatis Babes-Bolyai, LVIII,2 (2013), p. 5-19; articol acceptat spre 

publicare (revista este indexată în baza de date EBSCO şi în alte BDI). 

9. Iulian Faraoanu, „L’invito alla fede e l’attesa della Parusia nel vangelo di Luca”, în I. 

Faraoanu (ed.) Credinţa trăită şi mărturisită, volumul lucrărilor Simpozionului Credinţa 

trăită şi mărturisită, Iaşi 2013. 

10. Tamaş Iosif, Tamaş Camelia, Enăşoae Iosif, Corduneanu Andreea, Corpul şi 

sexualitatea umană în lumina Sfintei Scripturi. Transsexualitatea şi bioetica creştină, în 

Revista Română de Bioetică, Iaşi, 2013, ISSN 1583-5170. 

11. Tamaş Iosif, Enăşoae Iosif, La questione riguardando la recezione della filosofia di San 

Tommaso in Romania, în Agathos, Iaşi, 2013. 

12. Văcaru Nadia-Elena, Vână Mirona, Rôles et attitudes dans la famille contemporaine, în 

Ramona Mihaila, Efstratia Oktapoda, Nancy Honicker (eds), „Gender Studies in the 

Age of Globalization”, Addleton Academic Publishers, New York, 2013, pp. 102-112. 

13. Vână Mirona, Văcaru Nadia-Elena, Le regard géographique sur le genre: identité, 

espace et territoire, în Ramona Mihaila, Efstratia Oktapoda, Nancy Honicker (eds), 

„Gender Studies in the Age of Globalization”, Addleton Academic Publishers, New 

York, 2013, pp. 133-150. 

14. Văcaru Nadia-Elena, The Romanian University System and the Italian Students, în 

„International students at Italian Universities. Empirical survey and insights”, Sixth 

EMN Italy Report, European Migration Network EMN Italy, 2013, pp. 131-134. 

15. Văcaru Nadia-Elena, L’immigrazione romena in Italia e il suo impatto sulla famiglia, in 

„Autonomie Locali”, vol. 36, nr. 1, Ed. Il Mulino, Bologna, Italia, 2013, ISBN: 978-88-

15-24238-9, pp. 139-156. 

16. Văcaru Nadia-Elena, La famiglia romena in migrazione, în „Affari sociali 

internazionali”, Edizioni Idos, Nuova serie, Quaderno n.1, Roma, 2013, ISBN 

9788864800110, pp. 74-77. 

17. Văcaru Nadia-Elena, Perspective culturale ale pontificatului Papei Leon al XIII-lea, 

Festivalul Internaţional „Arta şi tradiţia în Europa”, Ed. Spiru Haret, Iaşi, 2013, ISSN: 

2067-6719, pp. 89-92. 

18. Văcaru Nadia-Elena, Rolul funcţiei culturale, Festivalul Internaţional „Arta şi tradiţia în 

Europa”, Ed. Spiru Haret, Iaşi, 2013, ISSN: 2067-6719, pp. 92-95. 
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19. Nadia-Elena Văcaru, Direcţii de rezolvare a problemei muncitoreşti în Enciclica Rerum 

Novarum, Dialog Teologic, Editura Sapientia, Iaşi, 2013. 

20. Iosif Iacob, Mancanza della fede nel matrimonio. Conseguenze pastorali, dottrinali e 

giurisprudenziali, în Theologia Catholica Latina, Issue 1, (LVIII) 2013, pp. 5-24. 

21. Iosif Iacob, Dottrina della creazione e l’evoluzionismo, în Theologia Catholica Latina, 

Issue 2, (LVIII) 2013, pp. 5-18. 

22. Iosif Iacob, Creştinul actual fidel învăţăturii conciliului?!, în Dialog Teologic, Institutul 

Teologic Romano Catolic, Iaşi, Anul XVI, Nr. 31, 2013. 

 

Anul 2014 

 Cărţi şi capitole publicate 
1. Emil Dumea, Biserica şi Statul în Europa. Perspective istorice şi creştine, Sapientia, 

ISBN 978-606-578-144-3, Iaşi 2014, 347 pages. 

2. Emil Dumea, Cultură şi religie în dialog, Sapientia, Iaşi 2014, 290 pages. 

3. Emil Dumea, Pelerin pe drumurile Italiei, Pim, Iaşi 2014, 266 pages. 

4. Emil Dumea, Jurnal de călătorie în America Latină, Sapientia, Iaşi 2014, 166 pages. 

5. Emil Dumea, Biserica Catolică din Japonia. Trecut şi actualitate, ISBN 978-606-

578-142-9, Iaşi 2014, 86 pages. 

6. Ştefan Lupu, coord., Episcopul martir Anton Durcovici: de la leagăn până la 

mormânt, Sapientia, Iaşi 2014, 436 p., 17x24, ISBN 978-606-578-147-4. 

7. Lupu Ștefan, "Episcopul Anton Durcovici, apărător al credinţei", în Pe urmele bunului 

Păstor, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, Bucureşti, 2014, ISBN 

978-606-728-007-4, pp.65-79. 

8. Iulian Faraoanu, Isus Cristos în evangheliile sinoptice, Sapientia, Iaşi 2014. 

9. Iulian Faraoanu, Credinţa trăită şi mărturisită (ed.), Sapientia, Iaşi 2014. 

10. Tamaş Iosif (ed.), Dinamica Păstoririi Bisericii Romano-Catolice, Sapientia, Iaşi, 

2014, ISBN 978-606-578-185-6, 344 p. 

11. Doboş Fabian, "Episcop de Iaşi în vremuri de persecuţie (1947-1949) ", în Episcopul 

martir Anton Durcovici, de la leagăn până la mormânt, Sapientia, Iaşi, 2014, ISBN 

978-606-578-147-4, pp. 255-308. 

 Articole şi studii în volume colective sau periodice ştiinţifice 
1. Enăşoae Iosif, Solidaritatea creştină, virtute şi principiu social, Simpozionul 

Internaţional ,,Universul ştiinţelor", nr. 4, Iaşi, 2014, ISSN 2285-8407, pp. 149-154. 

2. Iosif Enăşoae, Credinţa, dat ontologic, experienţă antropologică şi dar divin, în 

volumul Credinţa trăită şi mărturisită, Iulian Faraoanu (coord), editura Sapientia, Iaşi 

2014, p. 51-78.  

3. Iosif Enăşoae, The christian family promotes the essential humain-christian values; p 

209-216; cotat ISI.  Prezentat şi publicat în volumul de lucrări al Simpozionul 

internaţional: International Multidisciplinary Scientific Coferences on Social Sciences 

& Arts 3-9 September 2014, Albena, Bulgaria.   

4. Iosif Enăşoae, The justice, human virtues and social value; p. 233-244; cotat ISI. 

Prezentat şi publicat în volumul de lucrări al Simpozionul internaţional: International 
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Multidisciplinary Scientific Coferences on Social Sciences & Arts 3-9 September 

2014, Albena, Bulgaria.    

5. Pr. Ştefan Lupu, „Regula fidei in Adversus haereses di sant’Ireneo di Lione”, în 

Credinţa trăită şi mărturisită, Iaşi 2014 (p. 268, 14x20, ISBN 978-606-578-134-4), 

91-106. 

6. Pr. Ştefan Lupu, „Episcopul Anton Durcovici, apărător al credinţei”, în Wilhelm 

Dancă, coord., Pe urmele bunului Păstor, ARCB, Bucureşti 2014, ISBN 978-606-

728-007-4, p. 65-79. 

7. Dănuţ Doboş, Ştefan Lupu, „Anton Durcovici – «În umbra sfântului altar». Preot în 

Arhidieceza de Bucureşti (1911-1947)”, în Pro Memoria. Revistă de istorie 

ecleziastică, nr. 12/2013, 137-158. 

8. Dănuţ Doboş, Ştefan Lupu, „Anton Durcovici. Corespondenţa”, în Buletin istoric, nr. 

15/2014, (în curs de apariţie). 

9. Doboş Fabian, Propagation de la Foi, sufletul operei misionare, în Credinţa trăită şi 

mărturisită, Iaşi, 2014, pp. 224-239. 

10. Faraoanu Iulian, Invito alla fede e attesa della Parusia nel vangelo di Luca, în 

Credinţa trăită şi mărturisită, Iaşi, 2014, pp. 38-62. 

11. Tamaş Iosif, Dinamica păstoririi Bisericii romano-catolice. Scrisoarea enciclică 

"Lumen fidei", în Credinţa trăită şi mărturisită, Iaşi 2014. 

12. Văcaru Nadia-Elena, Libertatea umană şi respectul pentru Creaţie, în „Homo sapiens 

şi problemele de mediu”, Centrul Rus de Știinţă şi Cultură / Muzeul Naţional de 

Etnografie şi Istorie Naturală, Chişinău, 2014, pp.109-113. 

13. Văcaru Nadia-Elena, Munca – dimensiune a existenţei umane: «Fiţi rodnici, înmulţiţi-

vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l!» (Gen, 1,28), în „Homo sapiens şi problemele de 

mediu”, Centrul Rus de Știinţă şi Cultură / Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie 

Naturală, Chişinău, 2014, pp. 114-118. 

14. Văcaru Nadia-Elena, Lupta Papei Leon al XIII-lea împotriva masoneriei, în „Arta şi 

Tradiţia în Europa”, Ed. Spiru Haret, Iaşi, 2014, pp. 107-111. 

15. Văcaru Nadia-Elena, Noţiunea leonină de Stat creştin, în „Arta şi Tradiţia în Europa”, 

Ed. Spiru Haret, Iaşi, 2014, pp. 112-116. 

16. Văcaru Nadia-Elena, Ecumenism şi eforturi pentru unitate în timpul Papei Leon al 

XIII-lea, în “Disponibilităţi creative în lume”, Iaşi, 2014. 

17. Văcaru Nadia-Elena, Rerum novarum şi dreptul la proprietatea privată, în 

“Disponibilităţi creative în lume”, Iaşi, 2014. 

18. Văcaru Nadia-Elena, Papa Leon al XIII-lea - un Pontif protector al ştiinţei, în 

Sesiunea ştiinţifico-metodică anuală "Naţional şi universal în procesul istoric - 

perspectivele disciplinei şcolare ISTORIA", CEP USM, Chişinău, 2014, pp. 47-48. 

19. Iacob Iosif, La gioia del vangelo nell’incontro con Gesù nell’enciclica Evangelii 

gaudium, în cadrul Conferinţelor anului pastoral 2013-2014  în Parohia Santo Spirito, 

Sommariva Perno, (Italia), 27 martie 2014.  
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20. Iacob Iosif, La parrocchia luogo d’incontro con Gesù nell’enciclica Evangelii 

gaudium, în cadrul Conferinţelor anului pastoral 2013-2014 în Parohia Santo Spirito, 

Sommariva Perno, (Italia), 3 aprilie 2014. 

21. Iacob Iosif, Los spirito della nuova evangelizzazione nella visione del Papa 

Francesco, în cadrul Conferinţelor anului pastoral 2013-2014 în Parohia Santo 

Spirito, Sommariva Perno, (Italia), 10 aprilie 2014. 

22. Iacob Iosif, L’Eucaristia nella vita dei giovani – Miracoli Eucaristici, în cadrul 

Conferinţelor anului pastoral 2013-2014 în Parohia S. Vittore, Canale, (Italia), 15 mai 

2014. 

23. Faraoanu Iulian, „Aspecte ale artei de a descrie Biserica în Apocalipsă”, Simpozionul 

Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a IV-a, Iaşi 8-

10 mai   2014. 

Anul 2015 

 Cărţi 

 Emil Dumea, Istoria Bisericii (secolele XVI-XX), Sapientia, Iași 2015, 400 pagini. 

 Emil Dumea, Istoria Doctrinei Sociale a Bisericii Catolice, Sapientia, Iași 2015, 148 

pagini. 

Emil Dumea, Doctrina socială catolică în lumea contemporană, Sapientia, Iași 2015, 

145 pagini (în curs de apariție). 

Emil Dumea, Creștinismul antic în Schythia Minor (Dobrogea), Sapientia, Iași 2015, 51 

pagini (în curs de apariție). 

Emil Dumea, Din minte și din inimă, Sapientia, Iași 2015, 295 pagini (în curs de 

apariție). 

Anul 2016 

Cărți 

 Emil Dumea, Pelerin la Santiago (Lourdes-Santiago de Compostela, Pim, Iași 2016, 

145 pagini. 

 Emil Dumea, Pledoarie pentru omul între Biserică și Stat, Pim, Iași 2016, 217 pagini. 

 Emil Dumea, Orientul creștin (Istorie și spiritualitate), Pim, Iași 2016, 154 pagini. 

 Emil Dumea, Din inimă și suflet, Pim, Iași 2016, 407 pagini. 

 

 Articole şi studii în volume colective sau periodice ştiinţifice 
1. Enăşoae Iosif, The existential phenomenon of love into the interpersonal relationships: p. 

189-196; cotat ISI. Prezentat şi publicat în volumul de lucrări al Simpozionul 

internaţional: 2ND  International multidisciplinary scientific conference on social 
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sciences & arts, SGEM  2015. Conference proceedings. Book 3. Anthropology, 

Archaeology, History, Philosophy. (26 Aug-01 SEPT. 2015, ALBENA, BULGARIA). 

2. Enăşoae Iosif, The natural family produces and communicates the human friendship: 197-

204: cotat ISI. Prezentat şi publicat în volumul de lucrări al Simpozionul internaţional: 

2ND  International multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts, 

SGEM  2015. Conference proceedings. Book 3. Anthropology, Archaeology, History, 

Philosophy. (26 Aug-01 SEPT. 2015, ALBENA, BULGARIA). 

3. Enăşoae Iosif, The work matures the person and increases the quality of social life: p. 

221-228: cotat ISI. Prezentat şi publicat în volumul de lucrări al Simpozionul 

internaţional: 2ND  International multidisciplinary scientific conference on social 

sciences & arts, SGEM  2015. Conference proceedings. Book 3. Anthropology, 

Archaeology, History, Philosophy. (26 Aug-01 SEPT. 2015, ALBENA, BULGARIA).   

4. Iacob Iosif, Chemarea la viaţa consacrată semn al unei priviri milostive a lui Dumnezeu 

asupra omului, în cadrul Zilelor de formare din Anul vieţii consacrate, în Congregaţia 

Ficele Sfintei Maria a Divinei Providenţe, Iaşi, 2 ianuarie 2015. 

5. Iacob Iosif, Voturile sacre – semn al comuniunii cu Dumnezeu şi cu aproapele, în cadrul 

Zilelor de formare din Anul vieţii consacrate, în Congregaţia Ficele Sfintei Maria a 

Divinei Providenţe, Iaşi,  3 ianuarie 2015. 

6. Iacob Iosif, Viaţa consacrată: jertfă şi binecuvântare, în cadrul Zilelor de formare din 

Anul vieţii consacrate, în Congregaţia Ficele Sfintei Maria a Divinei Providenţe, Iaşi, 4 

ianuarie 2015. 

7. Faraoanu Iulian, "Adevăr şi istorie în Sfânta Scriptură”, în F. Doboş (coord.), Rolul 

Bisericii Catolice din Est la căderea comunismului, Sapientia, Iaşi 2015. 

8. Iosif Tamaş, Camelia Tamaş, Iosif Enăşoae, Dana Turliuc, Illnes and healig in the Holy 

Scripture. Church serving the elderly and sick: bioethics for care of people suffering from 

neuro-degenerative diseases, primary and metastatic brain tumors, Revista Română de 

Bioetică, vol. 13, july – september 2015, ISSN 1583 – 5170, pp. 483 – 493. 

9. Nadia-Elena Văcaru, Professional practices implemented for the protection and 

management of religious heritage, International Letters of Social and Humanistic 

Sciences, SciPress, Bach (Switzerland), ISSN: 2300-2697. 

10. Nadia-Elena Văcaru, The socio-cultural dimension of religious heritage, International 

Letters of Social and Humanistic Sciences, SciPress, Bach (Switzerland), ISSN: 2300-

2697. 

 

6. Lista lucrărilor ştiinţifice prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale: 

 

Anul 2012 
a. Văcaru Nadia-Elena, Map drawing of the socio-human realities. Case study – The 

perception of the rural life, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 

& EXPO SGEM2012 (ISI Proceedings), vol. II, Albena, Bulgaria, 2012, ISSN 1314-

2704, pp. 1103-1110. 

b. Văcaru Nadia-Elena Investing in education – A form of using the human resouces of a 

territory, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO 
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SGEM2012 (ISI Proceedings), vol. III, Albena, Bulgaria, 2012, ISSN 1314-2704, 

pp. 1111-1116. 

c. Nadia-Elena Văcaru, Pastoraţia familiei în documentele pontificale ale papei Ioan Paul 

al II-lea, Simpozionul Internaţional “Universul Știinţelor”, Ed. Pim, Iaşi, 2012, ISSN 

2285-8407 (în format electronic ISBN 978-606-576-675-4). 

d. Nadia-Elena Văcaru, Familia în documentele pontificale ale papei Pius al XI-lea, 

Simpozionul Internaţional “Universul Știinţelor”, Ed. Pim, Iaşi, 2012, ISSN 2285-8407 

(în format electronic ISBN 978-606-576-675-4). 

e. Nadia-Elena Văcaru, Icoana în contextul creştin occidental, Simpozionul Internaţional 

„Arta şi tradiţia în Europa”, ediţia a treia, Iaşi, 2012. 

f. Francisca-Simona Kobielski, Nadia-Elena Văcaru, Icoana în primele nouă secole ale 

Bisericii, Simpozionul Internaţional „Arta şi tradiţia în Europa”, ediţia a treia, Iaşi, 2012. 

g. Văcaru Nadia-Elena, Gli studenti internazionali in Romania, Seminario sulla migrazione 

di studenti internazionali, IRPPS / Consiglio Nazionale Ricerche, IDOS / EMN Italy, 

Roma, Italia, 2012. 

h. Ştefan Lupu, „Il valore della tradizione apostolica secondo Adversus Haereses di 

sant’Ireneo”, în Porta fidei: repropunerea credinţei în mileniul al III-lea: Dialog teologic 

30 (2012) (Editura Sapientia, Iaşi, ISSN: 1453 - 8075), pag. 31-49. 
i. Dumea Emil, Teologia în Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Conferinţa „Porta 

fidei re-propunerea credinţei în mileniul al III-lea”, Institutul Teologic Romano-Catolic 

„Sf. Iosif”, Iaşi, 2012; 

j. Enăşoae Iosif, Credinţa creştină, fundamentul şi viaţa familiei creştine, Conferinţa „Porta 

fidei re-propunerea credinţei în mileniul al III-lea”, Institutul Teologic Romano-Catolic 

„Sf. Iosif”, Iaşi, 2012; 

k. Ianuş Iulian-Valerian, Înţelegerea credinţei – Fides et Ratio, Conferinţa „Porta fidei re-

propunerea credinţei în mileniul al III-lea”, Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. 

Iosif”, Iaşi, 2012; 

l. Iacob Iosif, Rapporto sul traffico di persone 2011, Conferinţa Internaţională Poverty, 

Gender and Trafficking. Is the new EU directive 2011/36/EU enough to stop the omly 

growing European Market?, Sofia, Bulgaria, 2012; 

m. Faraoanu Iulian, „Abraham, model şi itinerar de credinţă”, Simpozionul „Transmiterea 

credinţei”, ITRC, Iaşi, 26 octombrie 2012. 

n. Faraoanu Iulian, „Folosirea Scripturilor sacre în Apocalipsă. Dificultăţi şi tentative de 

răspuns”, în Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie, 

Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, 

ediţia a II-a, Iaşi 4-5 noiembrie 2011, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi 2012, ISSN: 

2285-5580, p.177-196. 

 

Anul 2013 
1. Văcaru Nadia-Elena, Application of the provisions of the SOP Environment in managing 

water resources in the municipality of Roman, 13th International Multidisciplinary 
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Scientific GeoConference & EXPO SGEM2013 (ISI Proceedings), vol. II, Albena, 

Bulgaria, 2013, ISBN 978-619-7105-05-6, ISSN 1314-2704, pp. 639-646. 

2. Văcaru Nadia-Elena, Integration of environmental consideration in industrial location 

strategy, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO 

SGEM2013 (ISI Proceedings), vol. II, Albena, Bulgaria, 2013, ISBN 978-619-7105-05-6, 

ISSN 1314-2704, pp. 701-706. 

3. Văcaru Nadia-Elena, Perspective culturale ale pontificatului Papei Leon al XIII-lea, 

Festivalul Internaţional „Arta şi tradiţia în Europa”, ediţia a IV-a, Iaşi, 2013. 

4. Văcaru Nadia-Elena, Rolul funcţiei culturale, Festivalul Internaţional „Arta şi tradiţia în 

Europa”, ediţia a IV-a, Iaşi, 2013. 

5. Văcaru Nadia-Elena, La famiglia romena all’estero: il caso di Roma, Conferinţa 

Internaţională „L’integrazione dei romeni in Italia tra famiglia e lavoro”, Roma, 2013. 

6. Iulian Faraoanu, „Credinţa, calea dreptăţii omului în scrisoarea către Romani”, 

Simpozionul „Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi”, ITRC, Iaşi, 14 martie 2013.  

 

Anul 2014 
1. Enăşoae Iosif, The christian family promotes the essential humain christian values, în 

International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts (ISI 

Proceedings), Albena, Bulgaria, 2014, pp. 209-216. 

2. Enăşoae Iosif, The justice, human virtues and social value, în International 

Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts (ISI Proceedings), 

Albena, Bulgaria, 2014, pp. 233-244. 

3. Enăşoae Iosif, Fidelitatea, virtute umană şi creştină,  prezentat la Simpozionul 

Internaţional ,,Universul ştiinţelor”, ediţia a V, organizat de Asociaţia ,,V. Pogor” Iaşi 

publicat în volumul Lucrărilor Simpozionului la Ed. PIM, Iaşi 2014. 

4. Enăşoae Iosif, Văcaru Nadia-Elena, The human love – solidarity and christian charity, în 

International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts (ISI 

Proceedings), Albena, Bulgaria, 2014, pp. 225-232. 

5. Văcaru Nadia-Elena, Contemporary family - between individualism and reciprocal 

dedication, în International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences 

and Arts (ISI Proceedings), Albena, Bulgaria, 2014, pp. 35-42. 

6. Văcaru Nadia-Elena, The moral ordre of work, în International Multidisciplinary 

Scientific Conferences on Social Sciences and Arts (ISI Proceedings), Albena, Bulgaria, 

2014, pp. 245-252.  

7. Văcaru Nadia-Elena, Ecumenism şi eforturi pentru unitate în timpul Papei Leon al XIII-

lea, Simpozionul Internaţional “Disponibilităţi creative în lume”, ediţia a V-a, Iaşi, 2014. 

8. Văcaru Nadia-Elena, Rerum novarum şi dreptul la proprietatea privată, în 

“Disponibilităţi creative în lume”, Iaşi, 2014. 

9. Văcaru Nadia-Elena, Forme contemporane de comunicare religioasă - turismul religios, 

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Mediul şi dezvoltarea durabilă”, Ediţia 
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II, Facultatea Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chişinău, Republica 

Moldova, 2014. 

10. Văcaru Nadia-Elena, Lupta Papei Leon al XIII-lea împotriva masoneriei, Festivalul 

Internaţional „Arta şi Tradiţia în Europa”, ediţia a V-a, Iaşi, 2014. 

11. Văcaru Nadia-Elena, Noţiunea leonină de Stat creştin, Festivalul Internaţional „Arta şi 

Tradiţia în Europa”, ediţia a V-a, Iaşi, 2014. 

12. Văcaru Nadia-Elena, Papa Leon al XIII-lea – un Pontif protector al ştiinţelor, Sesiunea 

ştiinţifico-metodică anuală “Naţional şi universal în procesul istoric – perspectivele 

disciplinei şcolare istoria”, ediţia I, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de 

Istorie şi Filozofie, Chişinău, 2014. 

13. Doboş Fabian, Decretul Unitatis Redintegratio – piatra unghiulară a ecumenismului 

contemporan, Simpozionul "Conciliul Vatican II - semn al timpului pentru Biserica si 

pentru lume", Iaşi, 2014. 

14. Doboş Fabian, Exortaţia apostolică «Evangelii gaudium», Dinamica păstoririi Bisericii 

Romano-Catolice, Iaşi, 2014. 

15. Ianuş Iulian, Fundamentele libertăţii religioase: Dignitatis Humanae, Simpozionul 

"Conciliul Vatican II - semn al timpului pentru Biserica si pentru lume", 2014. 

16. Ianuş Iulian, Ideologia GENDER faţă în faţă cu raţiunea, Săptămâna Socială pentru 

Studenţi, 2014. 

17. Lupu Ștefan, Episcopul Anton Durcovici, apărător al credinţei, Episcopul Anton 

Durcovici, apărător al credinţei”, Bucureşti, 2014. 

18. Lupu Ștefan, Lumen Gentium" la 50 de ani: Dieceza şi spiritualitatea sa, Simpozionul 

"Conciliul Vatican II - semn al timpului pentru Biserica şi pentru lume", Iaşi, 2014. 

19. Lupu Ștefan, Revoluţia sexuală globală. Distrugerea libertăţii în numele libertăţii, 

Revoluţia sexuală globală. Distrugerea libertăţii în numele libertăţii, 2014. 

 

Anul 2015 
1. Faraonau Iulian, "Faith, way of human righteousness in the Letter to the Romans", in 2nd 

International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015 

(conference proceedings ISI), Book 3 Anthropology, Archaeology, History and Philosophy, 

26 aug - 01 sept 2015, Albena Bulgaria, p. 51-58. 

2. Faraoanu Iulian, "Some aspects of the disciple's figure in the Gospel according to Matthew", 

in 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts 

SGEM 2015 (conference proceedings ISI), Book 3 Anthropology, Archaeology, History and 

Philosophy, 26 aug - 01 sept 2015, Albena Bulgaria, p. 131-138. 

3. Faraoanu Iulian, "The spiritual symbolism of human clothing in the Book of Revelations", in 

2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 

2015 (conference proceedings ISI), Book 3 Anthropology, Archaeology, History and 

Philosophy, 26 aug - 01 sept 2015, Albena Bulgaria, p. 213-220 
4. Nadia-Elena Văcaru, Sacramentul căsătoriei - fundamentul familiei creştine, Festivalul 

Internaţional „Arta şi Tradiţia în Europa", Iaşi, 2015. 

5. Văcaru Nadia-Elena, Alexandru-Iulian Ciobanu, Several interventions to solve the problem of 

workers: the State contribution and the social work of the Church, Anthropology, Archeology, 
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History and Philosophy (ISI Conference Proceedings), 2nd International Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Sciences & Arts, Sofia, Bulgaria, 2015, ISBN 978-619-7105-49-0, ISSN 2367-

5659, pp. 107-114 (Factor de impact = 4, cf. http://www.sgemsocial.org/index.php/sgem-social-

committee/sgem-social-impact-factor). 

6. Nadia-Elena Văcaru, Alexandru-Iulian Ciobanu, The society and the right to private property, 
Anthropology, Archeology, History and Philosophy (ISI Conference Proceedings), 2nd International 

Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, Sofia, Bulgaria, 2015, ISBN 978-

619-7105-49-0, ISSN 2367-5659, pp. 205-212 (Factor de impact = 4, cf. 

http://www.sgemsocial.org/index.php/sgem-social-committee/sgem-social-impact- factor). 

 

Anul 2016 
1. Văcaru Nadia-Elena, Professional practices implemented for the protection and 

management of religious heritage, International Letters of Social and Humanistic 

Sciences, SciPress, Bach (Switzerland), ISSN: 2300-2697. 

2. Văcaru Nadia-Elena, The socio-cultural dimension of religious heritage, International 

Letters of Social and Humanistic Sciences, SciPress, Bach (Switzerland), ISSN: 2300-

2697. 

3. Văcaru Nadia-Elena, Laicization and changes in contemporary practices and religious 

beliefs, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & 

Arts (ISI Proceedings), Sofia, Bulgaria, 2016. 
4. Văcaru Nadia-Elena, Secularization and mutations of the ecclesiastical heritage in 

Romanian society, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social 

Sciences & Arts (ISI Proceedings), Sofia, Bulgaria, 2016. 

5. Văcaru Nadia-Elena, Le besoin de miracle: un defipour les communautes religieuses et 

des enjeux pour la pratique religieuse dans la societe roumaine, Colloque international 

„Le patrimoine des communautes religieuses: empreintes et approches", Quebec, iunie 

2016. 

 
Proiecte POSDRU derulate: 

 
1. Dumea Emil, contract POSDRU/89/1.5/S/49944, Dezvoltarea capacităţii de inovare şi 

creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale, perioada 1 iunie 2010 - 31 

martie 2013. 

2. Dumea Emil, contract de cercetare în Programul Erasmus Mundus Action 2, proiectul 

EMERGE, perioada 13 martie 2014 - 12 aprilie 2015. 

3. Văcaru Nadia-Elena, contract POSDRU/89/1.5/S/49944, Dezvoltarea capacităţii de 

inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale, perioada 1 iunie 

2010 - 31 martie 2013. 

4. Văcaru Nadia-Elena, contract POSDRU/86/1.2/S/56283, Managementul comunicării cu 

alumni pentru instituţii de învăţământ superior din România, perioada 01 iulie 2013 - 30 

octombrie 2013. 

5. Văcaru Nadia-Elena, contract de cercetare în Programul Erasmus Mundus Action 2, 

proiectul EMERGE, perioada 1 octombrie 2013 - 31 martie 2014. 

6. Văcaru Nadia-Elena, Universitatea Laval (Quebec, Canada), cercetător invitat pentru 

realizarea proiectului de cercetare, Patrimoine religieux: perception, valeurs et pratiques 

professionnelles pour la protection et la mise en valeur (stagiu de cercetare în perioada 

septembrie - decembrie 2015). 

http://www.sgemsocial.org/index.php/sgem-social-committee/sgem-social-impact-factor
http://www.sgemsocial.org/index.php/sgem-social-committee/sgem-social-impact-factor
http://www.sgemsocial.org/index.php/sgem-social-committee/sgem-social-impact-
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7. Văcaru Nadia-Elena, Universitatea Laval (Quebec, Canada), cercetător invitat pentru 

realizarea proiectului de cercetare Mutations du patrimoine ecclesial: une approche 

comparative Quebec - Roumanie (stagiu de cercetare în perioada ianuarie - aprilie 2016). 

 

Baza materială: 

 
În corpul A se află Decanatul, Departamentul de Teologie, Secretariatul şi 1 amfiteatru cu 

capacitate de 125 locuri. 

În clădirea RomTelecom se află Departamentul de cercetare: două birouri pentru membrii 

Departamentului de cercetare şi o sală de seminar. 

În corpul Miclescu se află un laborator de informatică. 

Echipamente. Pentru buna desfăşurare a activităţilor didactice şi de cercetare în teologie, 

facultatea dispune de mai multe dotări materiale, obţinute în timp fie din venituri proprii, fie din 

sponsorizări: 

- 32 calculatoare;- 1 server; - 1 tablă sensibilă + punct acces reţea; - 2 videoproiectoare; - 

2 laptopuri - 1 multifuncţională laser color; - 1 copiator alb-negru; - 1 imprimantă alb-negru. 

În afară de aceste spaţii, Facultatea de Teologie Romano-Catolică dispune de o bază 

materială complexă, formată din spaţii de învăţământ, spaţii de cercetare (laboratoare), spaţii de 

lectură (biblioteci) şi echipamente de cercetare, puse la dispoziţie de Institutul Teologic Romano-

Catolic, în regim de custodie: 

 

 Spaţiile de învăţământ sunt formate dintr-un amfiteatru de 200 de locuri (corpul A), 

şase săli de curs şi seminar cu câte 30 de locuri fiecare (3 în corpul D1 şi 3 în corpul 

D2), o sală de proiecţii video de 30 de locuri (în corpul A), o sală de calculatoare cu 

30 de locuri (corpul B), o capelă cu 400 de locuri pentru practica religioasă şi 

exerciţiile de cult. Toate spaţiile de învăţământ sunt proaspăt renovate şi dotate cu 

mobilier şi aparatură nouă. 

 Spaţiile de cercetare sunt formate din 4 săli ale Laboratorului de Cercetare Biblică şi 

Istorică (cu o suprafaţă de 49,15 mp), Laboratorului de Teologie şi Dialog Ecumenic 

(75,95 mp), Laboratorului de Cateheză (44,35 mp) şi Laboratorului de Muzică Sacră 

(69,40 mp). 

 În holul mare al Institutului Teologic Romano-Catolic (corpul A), cu o suprafaţă de 

201,80 mp, se pot organiza expoziţii temporare. 

 Spaţiile de lectură sunt organizate în cadrul Bibliotecii Institutului Teologic Romano-

Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi (cu un fond de 40 000 volume), cu un număr de 60 de 

locuri. 

 

Studenţii facultăţii au acces în Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” şi în 

Biblioteca Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi. Bibliotecile sunt 

informatizate şi oferă acces rapid pentru lectură şi informare. O parte din fondul de carte, reviste 

şi periodice se prezintă şi în formă electronică. Bibliotecile mai sus menţionate au abonamente şi 
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acces on-line la publicaţii şi periodice româneşti şi străine de circulaţie internaţională. Fondul de 

carte corespunde disciplinelor din planul de învăţământ şi există într-un număr suficient de 

exemplare. O parte însemnată din acest fond o reprezintă titlurile unor lucrări de specialitate 

(cărţi, cursuri etc.), apărute la edituri recunoscute, în ultimii zece ani. Biblioteca dispune de 

colecţii de specialitate.  

Acces la Internet: 

 În anul universitar 2006-2007, au fost achiziţionate, în cadrul programului 

Laborator de licenţă, 20 de calculatoare. 17 dintre aceste calculatoare au fost instalate 

într-o sală de lectură a bibliotecii de Litere, fiind conectate la Internet şi putând fi utilizate 

de către studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică şi de studenţii Facultăţii de 

Litere. 

 

 Biblioteca Facultăţii: 

 Facultatea dispune de un fond de carte de x volume, fiind gestionate de către BCU 

– Biblioteca Facultăţii de litere. De asemenea, studenţii facutăţii au acces la biblioteca 

Institutului Teologic Romano-Catolic. 

 

Cazare studenţi: 

 

Studenţii facultăţii de Teologie Romano-Catolică beneficiază de cazare în căminele 

Universităţii, în Oratoriul Dominic Savio şi în căminul Institutului Teologic Romano-

Catolic “Sfântul Iosif” Iaşi. 

Cazarea în căminele universităţii se face în funcţie de opţiunile studenţilor şi 

mediile obţinute de studenţi în anul precedent, în limita locurilor repartizate de către 

Rectorat, conform Regulamentului de cazare al Universităţii. 

Oratoriul Dominic Savio este un cămin studenţesc aflat în administrarea Bisericii şi 

dispune de o capacitate de 172 de locuri de cazare. Cazarea se face în funcţie de opţiunile 

studenţilor, prioritate având studenţii de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică. 

În caminul Institutului Teologic Romano-Catolic “Sfântul Iosif” Iaşi sunt cazaţi 

studenţii de la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală. 

  

Burse studenţi 

 

Bursele studenţeşti care s-au acordat în perioada 2012-2016 au fost: burse de studiu 

integrale şi parţiale şi burse sociale 

Bursele au fost acordate în conformitate cu Regulamentul de burse al Universităţii 

şi cu criteriile specifice stabilite de facultate. 

 

Numărul burselor de studiu acordate în perioada 2012-2016: 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II 
22 24 21 23 37 34 31 40 



 63 

 

Numărul burselor sociale acordate în perioada 2012-2016: 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II 
9 8 10 9 10 9 11 11 

 

Tabere studenţeşti 

 

Studenţii beneficiază de bilete gratuite de tabără în vacanţele de vară. Numărul 

locurilor de tabără este distribuit de Rectoratul Universităţii în conformitate cu 

Metodologia privind repartizarea locurilor în tabere studenţeşti. 

 

 

Bugetul facultăţii 
 

Bugetul facultăţii este alcătuit din venituri provenite din finanţarea de bază şi din 

venituri proprii (taxe de şcolarizare, taxe de înmatriculare, taxe de reexaminare, taxe de 

reînmatriculare şa.) 

 

Activităţi extracurriculare 

 

 Pe lângă formarea intelectuală şi profesională, realizată prin intermediul cursurilor 

şi a altor tipuri de activităţi (conferinţe, simpozioane şi prelegeri), în diferite instituţii din 

Iaşi şi din alte centre ale Moldovei, studenţii au beneficiat, pe parcursul acestor ani, şi de 

diferite alte programe şi activităţi care să le asigure o formare culturală, spirituală şi 

umană. 

 

Corala GAUDETE 

 

Corala Gaudete a fost înfiinţată pe data de 01.03.2004 cu un număr de 45 de studenţi. 

Dirijor: Pr. Asist. dr. Florin Spatariu. A fost prezentă în cadrul decernărilor de titluri 

Doctor Honoris Causa, la şedinţele de Senat festive care se desfăşoară la sfârşit de an, 

precum şi în diverse concerte organizate în ţară (în Iaşi şi în alte localităţi din Moldova) şi 

în străinătate (mai multe localităţi din Germania). Corala a imprimat 2 CD-uri cu muzică 

de Crăciun (decembrie 2004 şi decembrie 2005). La sfârşitul anului universitar 2005-2006 

activitatea coralei este întreruptă. În decembrie 2007 este reluată activitatea coralei. 

Membrii coralei au primit din partea Rectoratului burse anuale pentru activităţi 

extracurriculare. În anul 2013,Corala „Gaudete” îşi încetează activitatea. 

Corala  este preluată de masteranda Petronela Andrieş în anul 2007. Membrii coralei 

răspund solicitărilor şi manifestărilor cultural şi spiritual artistice organizate atât în cadrul 

Facultăţii şi al Universităţii, cât şi în alte instituţii publice civile şi religioase. 
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- Cu ocazia „Zilelor Universităţii”, în cadrul evenimentelor organizate în aula Magna 

„Mihai Eminescu” a Universităţii „Al. I. Cuza”, Corala „Gaudette” a răspuns invitaţiilor 

prin participare artistică, dirijată de doctoranda Petronela Andrieş. 

- În fiecare an la festivitatea de „Deschiderea a anului universitar”, Corala aduce un suflu 

nou prin armonia cântărilor ce înalţă sufletele tinerelor vlăstare spre dorinţa de studiu şi 

cunoaştere. 

- 23 ianuarie 2012, program liturgic, cu prilejul manifestărilor ecumenice (18-25 ianuarie) 

„Rugăciuni pentru unitatea în credinţă a creştinilor”, organizat în cadrul Facultăţii de 

Teologie Romano-Catolică, amfiteatrul A14, la Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi. 

- 11 martie 2012, cu prilejul organizării pelerinajului la Memorialul din Sighetul 

Marmaţiei, Corala a susţinut un concert în incinta „închisorii – muzeu”, în locul 

suferinţelor şi a lacrimilor brăzdate în inima multor suflete nevinovate în fostul regim 

comunist, astăzi se poate auzi un altfel de glas; nu de jale, ci de speranţă; tot aici s-a 

celebrat o liturghie, ca o formă de recunoştinţă, pentru cei care ne-au precedat în credinţă, 

plătind cu viaţa lor, pentru ca noi, cei de astăzi să putem da mărturie şi să fim „glasul” 

celor care s-au stins. 

- 21 mai 2012 – Cardinalul Christopf Schönborn, Arhiepiscop al Vienei a primit titlul de 

„Doctor Honoris Causa”, în aula Magna „Mihai Eminescu” – Universitatea „Al. I. Cuza” 

Iaşi, evenimentul culminând cu un program artistic muzical, coordonat de dirijoarea 

Petronela Andrieş. 

- La solicitările programului de transmitere Radio-Iaşi a liturghiilor Romano-Catolice de 

la ora 8.00, Corala asigură cântările liturgice. 

- De asemeni, în cadrul liturghiei dedicată studenţilor de la ora 12.00 la parohia 

„Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi, membri ai Coralei animează programul liturgic. 

În anul 2014 se va suspenda celebrarea acestei liturghii. 

- 26 mai 2012, Corala “Gaudete” a susţinut un concert în Biserica Parohială Sf. Ioan 

Nepomuk din Suceava. 

- 21 decembrie 2012, Corala „Gaudete” susţine tradiţionalul concert de colinde în studioul 

Radio-Iaşi; 

- 24 decembrie 2012, Corala susţine concert de colinde în studioul Radio Maria din Iaşi. 

 

Decernări Doctor Honoris Caussa: 

- 22 martie 2012 – Prof. dr. Ulrich Gaier, Universitatea Konstanz; 

- 2 mai 2012 – Prof. dr. Walter Schmitz, Universitatea Tehnică din Dresda; 

- 17 mai 2012 – Scriitor, prof. dr. Norman Manea, Bard College din New York, Statele 

Unite ale Americii; 

- 21 mai 2012 – Cardinalul Christopf Schönborn, Arhiepiscop al Vienei; 

- 30 octombrie 2012 – Prof. dr. Philippe G. Ciarlet, City University din Hong Gong; 

- 29 noiembrie 2012 -  Prof. dr. Walter Schmitz, Universitatea Tehnică din Dresda, 

Germania; 

- 21 mai 2013 – Prof. dr. Peter J. Boettke, George Mason University, SUA; 

- 28 mai 2013 – Prof. dr. Dennis Deletant, University of London şi Georgetown 

University, Washington, D.C.; 
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- 30 mai 2013 – Prof. dr. Harald  Hill, Institutul  Federal pentru Geoştiinţe şi Resurse 

Naturale din Hanovra; 

- 5 octombrie 2013 – Prof. dr. Jean-Luc Marion, Universitatea Sorbona din Paris; 

- 24 octombrie 2013 – Prof. dr. Pascal Salin, Universitatea Paris-Dauphine; 

- 29 octombrie 2013 – Prof. dr. Kenneth Arrow – Joan Kenney Profesor de Economie şi 

Profesor de Cercetări operaţionale, Emeritus, Stanford University şi laureat al Premiului 

Nobel pentru Ştiinţe Economice în 1972; 

- 24 iunie 2014 – Prof. dr. John Horton Conway de la Princeton University; 

- 2 octombrie 2014 – Prof. dr. Thierry René Henri Magloire de Montbrial, membru al 

Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice din Franţa; 

- 3 octombrie 2014 – Prof. dr. David John Lodge, Comandor al Ordinului de execelenţă al 

Imperiului Britanic, proeminent scriitor, teoretician, critic şi profesor de literatură 

engleză, Universitatea din Birmingham, Regatul Unit al Mării Britanii; 

- 14 noiembrie 2014 – Prof. dr. Georgios Mantzaridis, Universitatea „Aristotel” din 

Tesalonic, Grecia; 

- 29 aprilie 2015 – Prof. dr. Roman Wolfgang Schritwieser, Universitat Innsbruk, Austria; 

- 4 iunie 2015 – Prof. dr. Wolfgang Dahmen, Universitatea din Jena. 

 

Decernări Profesor de onoare: 

- 25 octombrie 2012 - Academicianul Solomon Marcus, Academia Română; 

- 9 mai 2013 – Prof. dr. Jean Poesen, Universitatea Catolică din Leuven, Belgia; 

- 27 iulie 2015 – Prof. dr. Massaki Nagatsu, Universitatea din Shizuoka din Japonia; 

  

Activităţi desfăşurate în anii universitari 2012-2016: 

Pe lângă formarea intelectuală şi profesională, realizată prin intermediul cursurilor şi a 

altor tipuri de activităţi (conferinţe, simpozioane şi prelegeri), în diferite instituţii din Iaşi 

şi din alte centre ale Moldovei, studenţii au beneficiat, pe parcursul acestor ani, şi de 

diferite alte programe şi activităţi care să le asigure o formare culturală, spirituală şi 

umană, având scop promovarea şi apărarea valorilor creştine în ambientul social, dar şi o 

cunoaştere a tinerilor între ei, oferinduli-se posibilitatea de a-şi manifesta competenţele 

extracurriculare, împărtăşind împreună experienţe, idealuri, construind punţi pentru un 

viitor mai solid. 

- Activităţile specifice începutului de an universitar care vizau familiarizarea 

studenţilor anului I cu mediul academic şi cu atmosfera specifică oraşului Iaşi, 

coordonată de pr. Iosif Iacob. 

- Celebrarea Sfintei Liturghii care se desfăşura de două ori pe lună în capela 

Centrului de plasament „Sf. Iosif” din Iaşi, 2011. 

- 18 noiembrie 2011, Balul bobocilor, Sala de festivităţi la Parohia „Sfântul Anton”, 

Iaşi. 

- 29 octombrie 2011, în cadrul Zilelor Universităţii organizarea unei zile cu caracter 

cultural-religios, în vederea cunoaşterii oraşului Iaşi – vizitarea unor mănăstiri, 

case memoriale, muzee şi biserici; organizat de pr. Iosif Iacob.  
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- Organizarea activităţilor din cadrul Asociaţiei Studenţilor Catolici, întâlnirile 

ordinare în fiecare zi de luni, orele 21.00; serate culturale şi catehetice prin 

vizionarea unor filme sau documentare cu dezbateri pe marginea conţinutului celor 

prezentate; zile de sâmbătă recreative şi de formare în cadrul căminului „Dominic 

Savio”, Iaşi, coordonate de pr. Iosif Iacob. 

- Organizarea sărbătorii dedicată studenţilor boboci la începutul anului universitar 

2011. 

- 10 decembrie 2011, organizarea Zilei de Reculegere din Advent, ghidul spiritual 

coordonat de pr. Iacob Iosif la Centrul Diecezan Caritas Iaşi, str. Sărăriei, nr. 134. 

- Advent 2011: Organizarea activităţilor de voluntariat cu ocazia “Crăciunului” prin 

strângere de fonduri în vederea ajutorării unor familii sărace şi vizitarea unor 

bolnavi şi bătrâni singuri, iniţiativă coordonată de pr. Iosif Iacob.  

- 18 decembrie 2011, Concert de Crăciun, Catedrala Romano-Catolică, “Sf. 

Fecioară Maria, Regină” – Iaşi. 

- 19.12.2011, “Crăciunul împreună”, eveniment organizat şi coordonat de pr. Iacob 

Iosif şi studenţii anului III, în cadrul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, ora 

17.00, amfiteatrul A14. 

- 23 martie 2012, orele 16.00, în amfiteatrul A14, a avut loc Adunarea tututor 

studenţilor pentru informarea, programarea şi organizarea unor obiective privind 

elaborarea lucrării de licenţă, examene, activităţi extracurriculare. 

- 26 mai 2012, organizarea Pelerinajului studenţilor la sanctuarul marian de la 

Cacica – Suceava, cuprinzând actul penitenţial, momentul de adoraţie, moment de 

destindere, vizitarea Salinei. 

- 11 martie 2012, organizarea unui pelerinaj la Memorialul din Sighetul Marmaţiei. 

- 24 martie 2012, ora 15.00, “Marş naţional în 14 oraşe pentru respectarea vieţii”, 

Palatul Culturii, Iaşi. 

- 24 mai 2012, ora 19.00, “Adoraţie euharistică”, coordonată de Uniunea Mamelor 

Milostive”; mesajul adresat tinerilor: “Avem nevoie de tineri, de familii, de mame 

şi de taţi, pentru a-l adora împreună pe Mântuitorul nostru”, Catedrala Romano-

Catolică, Iaşi. 

- 23 mai 2012, campionatul de fotbal al tinerilor catolici „Cupa prieteniei”,  

desfăşurat la Mănăstirea “Fraţii Şcolilor Creştine” din Iaşi, ediţia a V-a. 

- 29 mai 2012, ora 12.00, Curs festiv, anul III, amfiteatrul A14, (fiind alături de cei 

care cu bucurie şi entuziasm vor să păşească spre alte ţeluri, încrezători să 

transmită şi să perfecţioneze competenţele acumulate cu iubire şi speranţă). 

- 3 iunie 2012, organizarea Zilei Absolventului, Iaşi. 

- 25-29 iulie 2012, evenimentul Întâlnirea Naţională a Tineretului Catolic din 

România, organizat de Episcopia Romano-Catolică de Iaşi în colaborare cu alte 

Episcopii Catolice.  

- 25-29 iulie 2012, Salon al  ofertelor de voluntariat şi de implicare socială, 

responsabil principal al Oficiului pentru Pastoraţia Tineretului pr. Felix Roca, Iaşi 

(responsabilitate şi misiune preluată de voluntari). 
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- Celebrarea Sfintei Liturghii care se desfăşura de două ori pe lună în capela 

Centrului de plasament „Sf. Iosif” din Iaşi 2012. 

- 13 august 2012, organizare Pelerinaj la Cacica, pentru o bună organizare - 

împărţirea sarcinilor pentru voluntari şi implicarea lor. 

- 14 august 2012, Veghe de rugăciune – pelerinaj Cacica. 

- 15-16 august 2012, Pelerinaj la Cacica. 

- 18-20 septembrie 2012, pregătirile pentru desfăşurarea Săptămânii Sociale a  

Studenţilor, coordonat pr. dr. Lucian Farcaş, profesor de  Teologie Morală la 

Institutul Teologic şi Facultatea de Teologie Catolică, din Iaşi, a constituit „o 

introducere, respectiv, o familiarizare a participanţilor cu noţiunile generale ale 

doctrinei sociale a Bisericii Catolice”, Pralea, jud. Bacău. 

- 27 octombrie 2012, în cadrul Zilelor Universităţii organizarea unei zile cu caracter 

cultural-religios, în vederea cunoaşterii oraşului Iaşi – vizitarea unor mănăstiri, 

case memoriale, muzee şi biserici, coordonat de pr. Iosif Iacob. 

- 23 noiembrie, Sărbătoarea bucuriei a luat amploare prin evenimentul “Balul 

bobocilor” care s-a desfăşurat în Sala de festivităţi a Parohiei Romano-Catolice 

“Sfântul Anton”, str. Tabacului, nr. 2, Iaşi. 

- 19 decembrie 2012, ora 17.00, Poveste de Crăciun, moment artistic desfăşurat în 

cadrul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, amfiteatrul A14, Iaşi. 

- 31 ianuarie 2013, Adeziune Asociaţia Studenţilor Catolici din Iaşi (ASCI) în 

Capela Oratorului “Dominic Savio” în timpul celebrării Sfintei Liturghii a 

hramului. 

- 16 februarie 2013, Ziua Socială pentru Studenţi cu tema: Chef de familie ...?, 

seminar în lumina Doctrinei Sociale a Bisericii organizat de pr. Lucian  Farcaş, pr. 

Iosif Iacob, desfăşurat la Institutul Teologic Romano-Catolic “Sfântul Iosif”, str. 

Văscăuţeanu, nr. 6, Iaşi. 

- 23 martie 2013, manifestare publică: „Protejează viaţa”, coordonată de Centrul 

Diecezan Caritas – Iaşi. 

- În fiecare an, în Duminica Floriilor, se organizează Ziua Mondială a Tineretului, 

procesiuni ce au loc în toate parohiile catolice din lume. Această practică a fost 

introdusă de Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea în anul 1986 şi cuprinde cinci puncte 

esenţiale: experienţă a universalităţii Bisericii; disponibilitate faţă de aproapele; 

adoraţia euharistică; sacramentul Pocăinţei; bucuria. 

- În fiecare an, în prima duminică din luna Mai are loc Ziua Tineretului la nivel 

diecezan. 

- 6 aprilie 2013, “Aniversarul de Zece ani” de înfiinţare a Facultăţii de Teologie 

Romano-Catolică în cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, prilej de bucurie pentru 

Dieceza de Iaşi; întâlnirea absolvenţilor din toate promoţiile, atât de la Facultatea 

de Teologie Didactică (ce a funcţionat între anii 1991-2001 în cadrul Institutului 

Teologic “Sfântul Iosif” din Iaşi) cât şi a Facultăţii de Teologie Romano-Catolică 

din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” – Iaşi, împărtăşind momente şi experienţe de 

viaţă profesională în amfiteatrul A14; Celebrarea Sfintei Liturghii,  moment de 

mulţumire şi recunoştinţă în faţa “Pedagogului perfect - Cristos” în Catedrala 
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“Adormirea Maicii Domnului”, ora 12.00, prezidată de Episcopul Aurel Percă în 

comuniune cu preoţii profesori, Iaşi. 

- 4 mai 2013, Ziua Tineretului, Pildeşti – Neamţ. 

- 8 mai 2013, Finala Campionatului de Fotbal, “Cupa Prieteniei”, Don Orione - Iaşi. 

- 18-19 mai 2013, Pelerinaj la Sighetul Marmaţiei. 

- 20 mai 2013, Curs festiv, coordonat de pr. Iulian Valerian Ianuş, Iaşi 

- 24 mai 2013, Adoraţie euharistică - “Cu Duhul Sfânt în sesiune”, Catedrala 

Romano-Catolică, Iaşi. 

- Iulie 2013, organizarea unei ieşiri recreative cu studenţii la Izvorul Muntelui, 

judeţul Neamţ, coordonată de pr. Iosif Iacob. 

- 23-28 iulie 2013, Ziua Mondială a Tineretului, Rio de Janeiro, Brazilia. 

- 22-29 august 2013, Pelerini la Sighetul Marmaţiei. 

- 25-27 septembrie 2013, Săptămâna Socială pentru Studenţi cu tema: “Studenţii şi 

economia”, Traian, jud. Neamţ 

- 10 octombrie 2013, ora 17.00, Vestitori curajoşi pe străzile lumii. Misionari în 

Ecuador (America Latină), Institutul Teologic Romano-Catolic “Sfântul Iosif” în 

colaborare cu Centrul Misionar Diecezan, Iaşi. 

- 16 noiembrie 2013, Un milion de stele, a opta ediţie, Centrul Diecezan Caritas, 

Iaşi. 

- 23 noiembrie 2013, ora 18,00, Sărbătoarea bobocilor, Sala de festivităţi din 

Parohia Romano-Catolică “Sfântul Anton”, str. Tabacului, Iaşi. 

- 15 februarie 2014, Ziua Socială pentru Studenţi cu tema: Intelectualii şi 

societatea/Retrospective şi perspective, ediţia a doua, Institutul Teologic Romano-

Catolic, Iaşi. 

- 21 şi 22 martie 2014, Cursuri de formare în Metoda Ovulaţiei Billings (MOB), 

prima întâlnire a reprezentantelor Asociaţiei "Familia şi Viaţa", activitatea s-a 

desfăşurat la oratoriul "Dominic Savio", Iaşi.  

- 23 martie 2014, Marş pentru viaţă, Iaşi. 

- 9 - 10 mai 2014, Întâlnire de formare MOB, a avut loc la oratoriul "Dominic 

Savio" din Iaşi, a doua întâlnire a reprezentantelor Asociaţiei "Familia şi Viaţa" cu 

tinerele fete dornice să aprofundeze cunoştinţele acumulate în luna martie, la 

primele cursuri despre Metoda Ovulaţiei Billings (MOB). 

- 12 mai 2014, Partida de fotbal “Cupa Prieteniei”, ediţia a VII-a, pe terenul 

Seminarului "Don Orione" din Iaşi. 

- 16 mai 2014, Curs festiv, coordonator de promoţie pr. Fabian Doboş, clădirea 

Romtelecom, Iaşi. 

- 17 mai 2014, Voluntari la evenimentul de beatificare a episcopului Anton 

Durcovici, coordonată de pr. Felix Roca, Iaşi. 

- 22 mai 2014, Asociaţiei Studenţilor Catolici din Iaşi în pelerinaj la Sighetul 

Marmaţiei, rezumând toate momentele trăite: Prin suferinţă la biruinţă! 

- 14 august 2014, Fericiţi precum Maria! este motoul voluntarilor şi a tinerilor în 

pelerinajul de la Cacica. 
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- 18 şi 21 septembrie 2014,  Săptămâna Socială pentru Studenţi cu tema: GENDER. 

O ideologie care distruge persoana, familia şi societatea. Aspecte moral-sociale, a 

treia ediţie, Pralea. 

- Celebrarea Sfintei Liturghii în Capela Centrului de plasament “Sf. Iosif” din Iaşi, 

de două ori pe lună în anul 2015. 

- Lectio divina, propusă de două ori pe lună, miercurea (octombrie 2014-februarie 

2015). 

- Organizarea activităţilor de voluntariat cu studenţii în cadru următoarelor instituţii: 

Casa de bătrâni „Sf. Iosif”, Iaşi; Casa „La Salles”; Parohia Sf. Anton, Iaşi, centrul 

after school (2014-2015). 

- 23 noiembrie 2014, Adeziune la Asociaţia Studenţilor Catolici, Catedrala Romano-

Catolică, Iaşi. 

- 29 decembrie 2014 – 2 ianuarie 2015, Pelerinajul încrederii pe pământ, Praga. 

- 21 februarie 2015, Ziua Socială pentru Studenţi cu tema: "Credinţa astăzi - Cauze 

şi forme ale ateismului contemporan", a treia ediţie, desfăşurat la Casa "Don 

Orione" din Iaşi. 

- 29 ianuarie – 1 februarie 2015, organizarea unei ieşiri cu caracter cultural-recreativ 

în Bucovina, coordonat de pr. Iosif Iacob. 

- Organizarea unei vizite cu caracter cultural şi religios la unele centre din Iaşi 

(Sinagoga şi Comunitatea Evreiască din Iaşi – 24 aprilie 2015 Mănăstirea Cetăţuia 

– 8 mai 2015), coordonat de pr. Iosif Iacob. 

- 15 februarie 2015, Ziua Socială pentru Studenţi cu tema: “Intelectuali & 

Societate”, retrospective & perspective”, seminar în lumina Doctrinei Sociale a 

Bisericii, implicare organizatoare între Facultatea de Teologie Romano-Catolică, 

Institutul Teologic Romano-Catolic şi Centrul Diecezan Caritas, Iaşi. 

- 14 şi 15 martie 2015: Reculegere pentru tineri la Centrul Gaudium et Spes, din 

Traian (NT), cu tema "Busola interioară spre fericire", iar motoul biblic călăuzitor 

"Fericiţi cei curaţi la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu" (Mt 5,8). 

- 25 martie 2015, în solemnitatea Bunei-Vestiri, Oficiul pentru Pastoraţia Familiei şi 

a Laicilor, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la publicarea enciclicei Evangelium 

vitae a papei Ioan Paul al II-lea, a organizat o conferinţă cu titlul: Noi suntem de 

partea vieţii, Catedrala Romano-Catolică, Iaşi. 

- 27 martie 2015, Iniţiativa "12 ore de rugăciune"; tema acestui eveniment mondial, 

s-a inspirat din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni: "Dumnezeu bogat 

în îndurare" (cfr. Ef 2,4), Catedrala Romano-Catolică, Iaşi. 

- 31 martie 2015, Calea Crucii pe Golgota... Cetăţuii, Iaşi. 

- 17 martie 2015, în Aula Sinodală a Catedralei "Sfânta Fecioară Maria, Regină", din 

Iaşi, a avut loc o întâlnire-masă rotundă cu tema "Convieţuirea înainte de 

căsătorie". Au conferenţiat: doamna Eugenia Dămătăr, domnişoara Andreea 

Brâuroş şi pr. dr. Felician Tiba. Moderatorul întâlnirii a fost pr. Cristian Bîrnat, 

responsabil cu tinerii în Parohia "Adormirea Maicii Domnului". 

- 20 martie 2015, Invocarea milostivirii lui Dumnezeu în timpul Postului Mare, a 

fost promotorul organizării unei după-amiezi de rugăciune în localitatea Poiana 
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Micului. În pitorescul ţinut al Bucovinei, biserica închinată sfântului Ioan Paul al 

II-lea şi inimoşii enoriaşi, coordonaţi de părintele paroh Gabriel Bucur, au fost 

gazdele unui grup de credincioşi aparţinând mai multor parohii şi grupuri din 

Dieceza de Iaşi: Iaşi, Butea, Gherăeşti, Paşcani, organizat de pr. Iosif Iacob. 

- 20-23 martie 2015: Reculegere în stil Taizé cu tema: “Nemărginita iubire a lui Isus 

Cristos care doreşte să ne ridice de la starea noastră orizontală - de păcat, la 

starea verticală - de înviere, oferindu-ne mai presus de toate, vindecarea 

sufletească”, sub îndrumarea părintelui Daniel Iacobuţ, desfăşurată în capela 

catolică din com. Miroslava, judeţul Iaşi. 

- 21 martie 2015: Marşul pentru viaţă, în Piaţa Unirii din Iaşi, pentru a spune DA 

hotărât vieţii şi un NU răspicat avortului, organizat de mai multe asociaţii şi 

instituţii religioase. 

- 25 martie 2015, în solemnitatea Bunei-Vestiri, Oficiul pentru Pastoraţia Familiei şi 

a Laicilor a organizat o conferinţă despre viaţă: "Noi suntem de partea vieţii". 

Evenimentul s-a desfăşurat în Aula Sinodală a catedralei "Sfânta Fecioară Maria, 

Regină" din Iaşi, ora 19.00. 

- 24-26 aprilie 2015, pelerinajul studenţilor la Sighetu Marmaţiei. Pelerinajul a 

inclus un popas spiritual la sanctuarul de la Cacica, dar şi la unele monumente 

religioase din Cluj-Napoca, coordonator pr. Iosif Iacob. 

- 11 aprilie 2015, O oră de adoraţie euharistică, în catedrala "Adormirea Maicii 

Domnului" din Iaşi, organizat de pr. Iosif Iacob. 

- 2 mai 2015, Ziua Tineretului în Parohia "Sfinţii Apostoli Petru şi Paul" din Oneşti, 

având temă propusă de papa Francisc tinerilor din lumea întreagă pentru celebrarea 

Zilei Mondiale a Tineretului din Duminica Floriilor: "Fericiţi cei curaţi la inimă, 

pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu" (Mt 5,8). 

- 2-5 iulie 2015, organizarea unei ieşiri cu caracter cultural-recreativ în Munţii 

Ceahlău, organizată de pr. Iosif Iacob. 

- 14 şi 15 august 2015, Voluntari ai credinţei la Pelerinajul de la Cacica, având 

moto: Căutători de fericire împreună cu Maria!  

- 24 şi 27 septembrie 2015, Săptămâna Socială a Studenţilor cu tema: "Ieşi din ţara 

ta" (Gen 12,1), Pralea. 

- 11 octombrie 2015, ora 19.00, Sărbătoarea bobocilor, Sala de festivitate Parohia 

“Sfântul Anton”, Iaşi. 

- 16 octombrie 2015, Un milion de stele, solidaritate faţă de persoanele care trăiesc 

în sărăcie şi care sunt excluse social, organizat de Centrul Diecezan Caritas, Iaşi.  

- 17 octombrie 2015, în cadrul Zilelor Universităţii, organizarea unei ieşiri cu 

caracter cultural în vederea cunoaşterii oraşului Iaşi – vizitarea unor mănăstiri, case 

memoriale, muzee şi biserici, coordonat de pr. Iosif Iacob.  

- Organizarea activităţilor de voluntariat cu studenţii, în fiecare sâmbătă, la Casa de 

bătrâni „Sf. Iosif”, Iaşi. 

- 8 noiembrie 2015, Adeziunea în Asociaţia Studenţilor Catolici din Iaşi, cu tema 

"Responsabilitate şi respect" în cadrul sfintei Liturghii de la ora 16.00, prezidată 

de Preasfinţitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi. 
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- Celebrarea Sfintei Liturghii în Capela Centrului de plasament “Sf. Iosif” din Iaşi, 

de două ori pe lună în anul, 2016. 

- 11-14 februarie 2016, ieşire cu caracter recreativ la Poiana Micului, organizată de 

pr. Iosif Iacob. 

- 20 februarie 2016, Ziua Socială pentru Studenţi, având ca temă: "Mediul natural. 

Perspective teologice şi moral-sociale", a patra ediţie, un seminar în lumina 

Doctrinei Sociale a Bisericii.  Evenimentul s-a desfăşurat la  Seminarul “Sfântul 

Iosif” din Iaşi. 

- 10 iunie, Concert de muzică sacră, Corala "Universitas" a Universităţii "Alexandru 

Ioan Cuza", Iaşi. 

 

 

Notă de comandă cu bunuri personale puse în dotarea Facultăţii de Teologie 

Romano-Catolică 

Pr. Emil Dumea: 

- jaluzele verticale pentru ferestre în secretariat, decanat şi sala de consiliu profesori; 

- mese, trei bucăţi, în sala de consiliu profesori; 

- scaune, şapte bucăţi, în decanat şi sala de consiliu profesori; 

- dulap, una bucată, în sala de consiliu profesori; 

- cuier de perete, una bucată, hol intrare decanat; 

- video proiector ACER, MODEL ND: DWS 1129 şi ecran pentru proiectare; 

 

Pr. Iosif Enăşoae: 

- aparat multifuncţional tip SAMSUNG, SCX 4521F, una bucată, în secretariat; 

- aparat telefonic – fax, tip CANON JX 2108, una bucată, în secretariat. 

 

Precizăm faptul că susținerea activităților extracurriculare ale facultății, ca și multe din 

dotările secretariatului, decanatului, din amfiteatrul A14, din activitățile de promovare a 

facultății, din cele de protocol, etc. au fost susținute financiar și benevol de către decanul 

facultății, pr. Iosif Enășoae sau alți angajați din facultate. 
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