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Premisă 

La începutul mandatului de decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică (decizia nr. 
981/23.08.2016) mi-am propus ca, împreună cu membrii comunității noastre academice, să 
contribuim: „la producerea şi transmiterea de cunoaştere avansată în domeniul TEOLOGIE, 
specializările pastorală, didactică şi asistenţă socială” şi să realizăm „integrarea reală a comunităţii 
Facultăţii de Teologie Romano-Catolică în Spaţiul European al Învăţământului Teologic, prin 
formare educaţională şi cercetare ştiinţifică”.  

Ținând cont de Carta Universității „Alexandru Ioan Cuza” și de planul strategic al rectorului 
Universității, prof. univ. dr. Tudorel Toader, am elaborat un plan strategic de dezvoltare a 
Facultății de Teologie Romano-Catolică pentru perioada 2016-2020, bazat pe misiunea didactică a 
Facultății de Teologie Romano-Catolică, care constă este formarea specialiştilor în domeniul 
asistenţei sociale, al învăţământului teologic şi al activităţilor pastorale, printr-o pregătire teoretică 
şi practică a studenţilor, la nivelul standardelor general acceptate pe plan naţional şi internaţional, și 
pe misiunea ştiinţifică a Facultății, care constă în promovarea cercetării ştiinţifice, teoretice şi 
aplicative, în domeniul asistenţei sociale şi al teologiei didactice și pastorale, printr-o angajare 
directă a studenţilor şi a cadrelor didactice, în spiritul unui dialog permanent şi constructiv cu 
celelalte ştiinţe, în special cu cele socio-umane. Pentru îndeplinirea acestui plan strategic, am 
elaborat în fiecare an un plan operațional pentru implementarea obiectivelor principale și 
complementare.  

În concordanță cu misiunea asumată ca decan, cu obiectivele și activitățile anticipate în Planul 
strategic de dezvoltare și în Planurile operaționale, vreau să prezint în continuare principalele 
rezultate obținute prin efortul comun al membrilor comunității Facultății de Teologie Romano-
Catolică în perioada 2016-2020. 
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1. EDUCAȚIE ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

 

a) Programele de studiu 

În cei 18 ani de existență, Facultatea de Teologie Romano-Catolică a reușit să-și contureze profilul 

și să dezvolte programe de studii universitare pentru ciclul de licență și pentru ciclul de masterat, 

precum și un Departament de cercetare științifică.  

Schimbările legislative în domeniul educației și învățământului, cerințele angajatorilor, dar și 

scăderea demografică provocată de fenomenul migrației tinerilor, au condus la modificări în oferta 

educațională a Facultății. Dacă ne referim la perioada 2016-2020, oferta educațională a Facultății 

de Teologie Romano-Catolică s-a modificat astfel: a fost închis programul de studii de licență 

Teologie romano-catolică didactică și programul de studii de master Strategii ale carității creștine, 

dar a fost deschis un nou program de studii de master: Teologie romano-catolică practică și 

misionară.  

Actualmente, pentru studiile de licență, Facultatea oferă două specializări: Teologie romano-

catolică asistență socială și Teologie romano-catolică pastorală, iar pentru studiile de master, 

specializarea Teologie romano-catolică practică și misionară.  

În perspectivă, ne propunem să înființăm un nou program de master și o școală doctorală. 

Anul de 

studii 

Domeniul 

fundamental 

Programe de licență Programe de 

masterat 

Programe de 

doctorat 

2016-2017 Teologie 

Teologie romano-catolică 

asistenţă socială  

Strategii ale carităţii 

creştine 
- Teologie romano-catolică 

didactică  

Teologie romano-catolică 

pastorală 

 

Anul de 

studii 

Domeniul 

fundamental 

Programe de licență Programe de 

masterat 

Programe de 

doctorat 

2017-2018 Teologie 

Teologie romano-catolică 

asistenţă socială  

Strategii ale carităţii 

creştine  
- 

Teologie romano-catolică 

pastorală 

Teologie romano-

catolică practică și 
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misionară 

 

Anul de 

studii 

Domeniul 

fundamental 

Programe de licență Programe de 

masterat 

Programe de 

doctorat 

2018-2019 Teologie 

Teologie romano-catolică 

asistenţă socială  

Strategii ale carităţii 

creştine  

- Teologie romano-catolică 

pastorală 

Teologie romano-

catolică practică și 

misionară 

 

Anul de 

studii 

Domeniul 

fundamental 

Programe de licență Programe de 

masterat 

Programe de 

doctorat 

2019-2020 Teologie 

Teologie romano-catolică 

asistenţă socială  Teologie romano-

catolică practică și 

misionară 

- 
Teologie romano-catolică 

pastorală 

 

Pentru optimizarea activității didactice și asigurarea calității programelor de studii universitare 
(licență și master), am avut în vedere: 

1. actualizarea periodică a paginii web și a contului Facebook FTRC, pentru a permite accesul 
studenților și al viitorilor studenți la cele mai noi și importante informații despre activitățile 
FTRC; 

2. un număr de cadre didactice și studenți FTRC să participe la evenimentele din cadrul 
Caravanei UAIC în licee; 

3. reprezentanți ai FTRC care să participe la evenimente UAIC pentru promovarea ofertei 
pentru studii de licență și masterat;  

4. organizarea și desfășurarea admiterii pentru programele de licență și master sesiunile iulie și 
septembrie; 

5. școli de vară interdisciplinare finanțate în cadrul programului Rose pentru învățământul 
preuniversitar; 

6. rapoarte de autoevaluare în vederea evaluării periodice a programelor de studii de licență și 
master; 

7. îmbunătățirea calității activităților didactice și corelarea cu standardele naționale și 
internaționale (actualizare planuri de învățământ, fișe ale disciplinelor, suporturi de curs etc. 

8. îmbunătățirea modalităților de organizare a practicii de specialitate din Facultate; 
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9. organizarea sistemului de tutoriat pentru studenții FTRC în risc de insucces academic și 
abandon; 

10. creșterea mobilităților Erasmus+ de studiu și practică pentru studenți, profesori și personalul 
didactic auxiliar. 

 

b) Studenții 

Urmărind tendința anilor precedenți, se observă o scădere a numărului de elevi care aleg să se 
înscrie la Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Cu siguranță, aceasta se datorează nu numai 
scăderii demografice a populației din România, ci și reducerii atractivității teologiei ca știință. 
Pentru aceasta, împreună cu colegii mei, am depus eforturi pentru a ne asigura ca, în ciuda crizei 
demografice și a condițiilor economice din zona noastră, să avem în fiecare an un număr 
corespunzător de candidați la programele de studii de licență și de master.  

De asemenea, conștienți de faptul că studenții înșiși sunt cei mai buni promovatori ai Facultății, în 
perioada 2016-2020, am urmărit să realizăm un învățământ performant, centrat pe student, căutând 
excelența la fiecare nivel: licență și master. Pentru aceasta am stimulat capacitatea studenților de a 
se angaja în dezvoltarea lor personală și am ameliorat condițiilor de învățare și de interacțiune 
informală a lor în cadrul Facultății. 

Total număr de studenți pe anii 2016-2020. 

Departamentul  

Teologie 

2016 2017 2018 2019 2020 

Licență 92 81 75 81 81 

Master 39 53 55 55 55 

Total 131 134 130 136 136 

 

Studenți admiși în anul I 

Departamentul 

Teologie 

2016 2017 2018 2019 

Licență 

Asistență socială 13 17 15 15 

Pastorală 11 12 15 16 

Master 

Strategii ale carității 
creștine 

25 7 - - 

Teologie rom.cat. 
practică și misionară 

- 23 27 29 

Total 49 59 57 60 
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Absolvenții 

Departamentul 

Teologie 

2016 2017 2018 2019 2020 

Licență      

Asistență socială 16 7 12 6 14 

Pastorală 10 13 14 10 4 

Master      

Strategii ale carității 
creștine 

23 14 20 5  

Teologie rom.cat. 
practică și misionară 

- - - 22 25 

Total 49 34 46 43 43 

 

c) Departamentul de Teologie și Departamentul de Cercetare 

Departamentul de Teologie Romano-Catolică din cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică 
este format în prezent din 7 membri (2 profesori, 1 conferențiar și 4 lectori).  

Departamentul de Cercetare are 1 membru (asistent cercetător). 

În perioada 2016-2020, din rândul corpului profesoral al Departamentului de Teologie Romano-
Catolică au plecat doi colegi, unul pentru atingerea vârstei pensionării, iar celălalt din motive 
personale. Tot în această perioadă am scos la concurs un post de profesor universitar și unul de 
lector universitar care au fost ocupate de pr. dr. Iulian Faraoanu, respectiv de pr. dr. Daniel Iacobuț.  

Având în vedere necesitățile didactice și perspectiva înființării de noi programe de studiu și a unei 
școli doctorale, pentru perioada următoare se intenționează scoaterea la concurs a noi posturi 
didactice. Pentru organizarea unei școli doctorale în Facultate, este necesar ca cel puțin trei colegi 
să-și depună dosarul pentru abilitare. Unul a făcut-o deja, prof.univ.dr.pr. Iulian Faraoanu. 

Consider că în privința activităților didactice membrii comunității noastre academice s-au străduit să 
asigure o calitate înaltă a transferului de cunoștințe și să pună activitățile de învățământ în acord cu 
cele de cercetare avansată. Acest efort trebuie continuat mai ales prin publicarea de manuale 
atractive, propunând teme noi, de actualitate. Avem convingerea că, în continuare, cartea rămâne un 
instrument important de comunicare intelectuală. Faptul de a publica manuale inovative ar putea 
deveni o marcă a noastră, a Facultății de Teologie Romano-Catolică de la Iași. Astfel de manuale ar 
ilustra calitatea învățământului nostru și ar atrage candidați la licență și la masterat. 
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Departamentul 

Teologie 
Profesori Conferențiari Lectori Asistenți TOTAL 

2016 1 2 5 0 8 

2017 1 3 4 0 8 

2018 1 3 4 0 8 

2019 1 2 4 0 7 

2020 2 1 4 0 7 

 

d) Conducerea Facultății 

În conducerea Facultăţii de Teologie Romano-Catolică m-am ghidat după următoarele principii 
manageriale: 

– realism şi dinamism al acţiunilor şi al deciziilor; 

– creativitate, transparenţă şi flexibilitate în procesul de conducere, prin promovarea şi 
sprijinirea soluţiilor novatoare, care pot spori calitatea şi eficienţa activităţilor specifice 
Facultăţii de Teologie Romano-Catolică; 

– coerenţa măsurilor, astfel încât toate acţiunile să se subsumeze obiectivului fundamental al 
comunităţii academice, definit în cadrul UAIC; 

– centrarea preocupărilor pe calitatea activităţilor de formare educaţională şi de cercetare 
ştiinţifică către şi pentru studenţi; 

– eficienţa procesului managerial, prin implicarea tuturor factorilor şi a eşaloanelor 
decizionale, a cadrelor didactice, a studenţilor şi a personalului didactic auxiliar, în analiza şi 
conducerea diferitelor activităţi, potrivit competenţelor atribuite prin Carta universitară şi 
legea Educaţiei Naţionale; 

– deschidere în dialogul cu toate instituțiile și organizațiile care gravitează în jurul Facultăţii şi 
al Universităţii, care să se concretizeze în disponibilitatea de a discuta, negocia şi coopera cu 
parteneri din mediul universitar şi extrauniversitar, din ţară sau din străinătate. 

Mulțumesc colegilor din Consiliul Facultății, din Departamentul de Teologie și din Departamentul 
de Cercetare, precum și personalului didactic auxiliar și tuturor studenților care au fost membri în 
Consiliul Facultății și în Senatul UAIC, pentru ajutorul oferit în îndeplinirea tuturor sarcinilor 
administrative, didactice și de cercetare în perioada 2016-2020. 

Consider că împreună am reușit să ne atingem cele mai multe obiective propuse la începutul 
mandatului de decan: 

– coordonarea bunei implicări a cadrelor didactice şi a studenţilor în procesul educaţional pe 
parcursul fiecărui semestru şi în sesiunile de examene; 

– îmbunătăţirea Planurilor de învăţământ ale programelor de studii, astfel încât să fie în pas cu 
cerinţele ARACIS şi ale învăţământului european din domeniu, pentru o mai rapidă 
recunoaştere a diplomelor; 
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– îmbunătăţirea Programelor analitice şi a Fişelor disciplinelor cuprinse în programele de 
studii pentru realizarea mai simplă a echivalării creditelor de studii ECTS pentru studenţii şi 
masteranzii programelor de studii; 

– îmbunătăţirea activităţilor de practică şi de realizare a proiectelor personale de către studenţi 
şi masteranzi; 

– dezvoltarea relaţiilor de schimb internaţional prin intermediul programului Erasmus, pentru 
cât mai mulţi dintre studenţii şi masteranzii din programele de studiu; 

– dezvoltarea bazei materiale prin realizarea de materiale didactice necesare studenţilor şi 
masteranzilor; 

– creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor informaționale și de comunicare în derularea 
procesului educațional; 

– creșterea numărului de acțiuni aferente activității educaționale non-formale. 

 

Anul Decan  Director 
Departament 

Consiliul 

Facultății 

Membri  

Senat 

2016 Emil DUMEA/ 

Ștefan LUPU 

Iosif Enăşoae/ 

Iulian Faraoanu 

Emil DUMEA 

Iosif Enăşoae  

Iosif Iacob 

Paula Cobzariu / 

Ștefan LUPU 

Iulian Faraoanu 

Emil DUMEA 

David Eduard 
Cristian 

Iosif Iacob/ 

Emil DUMEA 

Maria Viviana 
Herciu 

2017 Ștefan LUPU Iulian Faraoanu Ștefan LUPU 

Iulian Faraoanu 

Emil DUMEA 

David Eduard 
Cristian 

Emil DUMEA 

Maria Viviana 
Herciu 

2018 Ștefan LUPU Iulian Faraoanu Ștefan LUPU 

Iulian Faraoanu 

Emil DUMEA 

David Eduard 
Cristian 

Emil DUMEA 

Andruta Bocîncă 

2019 Ștefan LUPU Iulian Faraoanu Ștefan LUPU 

Iulian Faraoanu 

Emil DUMEA 

Andruta Bocîncă 
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Emil DUMEA 

Ciprian Fechetă 

2020 Ștefan LUPU Iulian Faraoanu Ștefan LUPU 

Iulian Faraoanu 

Emil DUMEA 

Ciprian Fechetă 

Emil DUMEA 

Sava Corneliu 

 

 

II. DEZVOLTAREA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

Cercetarea științifică este o componentă esențială a activității Facultății de Teologie Romano-
Catolică. Prin aceasta urmărim recunoașterea națională și internațională a cercetării desfășurate de 
membrii Facultății și, astfel, să contribuim la misiunea și obiectivele asumate de către Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, pentru o mai bună plasare în clasificările naționale și internaționale. 

Activitățile de cercetare în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică urmăresc îndeplinirea 
următoarelor obiective: 

– promovarea identității culturale catolice 
– dezvoltarea activităților pastorale și a asistenței sociale 
– promovarea valorilor umaniste creștine și ale celor democratice 
– sprijinirea cerințelor educative și culturale ale lumii contemporane 
– realizarea unei deschideri interculturale și interreligioase la nivel național și internațional. 

Principalele direcțiile de cercetare din cadrul Facultății și al Departamentului de cercetare sunt: 

 

1. Biblia și teologia creștină 

(referent: conf. dr. Iulian Faraoanu; email: faraoanu@yahoo.com). 

Obiective: 

– traducerea Bibliei în limba română, 
– publicarea de studii și comentarii la Sfânta Scriptură, 
– publicarea de studii și tratate de teologie 
– formarea biblică și teologică a agenților pastorali 

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano Catolică, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, 
Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Institutul Biblic Pontifical 
din Roma (Italia). 

Membri: pr. dr. Iulian Faraoanu, pr. Alois Bulai, pr. Eduard Pătrașcu, pr. dr. Iosif Antili. 

 

2. Identitatea și cultura creștinilor catolici din România 

(referent: lect. dr. Fabian Doboș; email: fabiandobos@gmail.com). 
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Obiective: 

– cercetarea documentelor referitoare la identitatea creștinilor catolici din România 
– publicarea de studii de istorie bisericească 
– promovarea identității culturale catolice în dialog cu celelalte identități religioase și culturale 

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Iași, Institutul Teologic Romano-Catolic din 
Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Asociația Romano-
Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaș”. 

Membri: lect. univ. dr. pr. Fabian Doboș; prof. univ. dr. pr. Emil Dumea; conf. dr. pr. Ștefan Lupu. 
dr. Dănuț Doboș; dr. Anton Coșa; asist cercet. Iosif Tamaș. 

 

3. Trăirea creștină în spațiul liturgic și laic 

(referent: conf. dr. Ștefan Lupu; email slupu@itrc.ro.) 

Obiective: 

– aprofundarea vieții liturgice și a formelor sale de exprimare 
– traducerea cărților liturgice în limba română, 
– publicarea de studii de liturgie, cateheză și pastorală 
– formarea cateheților și a agenților pastorali 

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano-Catolică; Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, 
Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Congregația pentru Cultul 
divin și Disciplina Sacramentelor (Roma, Vatican). 

Membri: conf. univ. dr. pr. Ştefan Lupu, lect. univ. dr. pr. Daniel Iacobuț, lect. univ. dr. pr. Mihai 
Pătrașcu, pr. Mihai Roca, pr. Toni-Mihăiță Cântaciu. 

 

4. Activitatea socială și caritativă a Bisericii 

(referent: lect. dr. Lucian Farcaș; email: lfarcas58@gmail.com) 

Obiective: 

– cunoașterea doctrinei sociale a Bisericii, 
– traducerea documentelor magisteriale referitoare la doctrina socială a Bisericii, 
– publicarea de studii de doctrină socială, 
– studierea fenomenelor sociale, 
– formarea asistenților sociali 

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Iași, Institutul Teologic Romano-Catolic din 
Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Confederația Caritas 
România. 

Membri: lect. univ. dr. pr. Lucian Farcaș, conf. univ. dr. pr. Iosif Enășoae, lect. univ. dr. Fabian 
Doboș, lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob pr. dr. Egidiu Condac. 

 

5. Biserica în dialog cu omul, cultura și societatea contemporană 

(referent: prof. dr. Emil Dumea; email: edumea58@yahoo.com) 
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Obiective: 

– promovarea raporturilor interdisciplinare dintre teologie, filozofie, istorie și sociologie, 
– dialogul teologic, cultural și ecumenic cu Biserica Ortodoxă și cu celelalte culte și forme de 

organizare religioasă din România, 
– aprofundarea unor elemente ale artei creștine: muzică, literatură, pictură 
– formarea agenților pastorali 

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, 
Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România. 

Membri: prof. univ. dr. pr. Emil Dumea, lect. univ. dr. pr. Benone Farcaș, lect. univ. dr. pr. Iosif 
Iacob. 

 

Realizarea direcțiilor de cercetare are loc prin: 

1. Organizarea de sesiuni științifice și simpozioane naționale și internaționale pe diferite teme 
de cercetare, legate de analiza teologică a societății contemporane. 

2. Crearea unor colecții publicistice în care se publică rezultatele cercetărilor precum și 
traducerile unor lucrări de specialitate; 

3. Instituirea de arii de cercetare teologică în diferite domenii și în colaborare cu diverse 
instituții de învățământ și de cercetare din țară și străinătate; 

4. Identificarea potențialilor finanțatori ai activităților de cercetare științifică; 

5. Colaborarea cu echipele de cercetare din cadrul Universității, precum și din alte instituții și 
centre de cercetare; 

6. Cercetare documentară și consultanță în instituții academice, centre de cercetare și 
universități, pentru a testa ipotezele de lucru, prin confruntarea cu opiniile unor specialiști 
din acest domeniu; 

7. Participări la manifestări științifice și activități de formare (cursuri, prelegeri științifice, 
prezentări, sesiuni de formare, work-shop-uri etc.); 

8. Elaborarea și publicarea de articole, cărți, rapoarte de cercetare și studii în volume de lucrări 
științifice și reviste recunoscute pe plan național și internațional; 

9. Participare la mobilități naționale și internaționale, stagii de cercetare și documentare. 

În tabelul de mai jos se pot vedea în mod sintetic rezultatele cercetării desfășurate de membrii 
comunității noastre academice în perioada 2016-2020. 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 

Articole indexate 
ISI 

- 1+2ERIH+ 1 1+3 ERIH+ - 

Lucrari Indexate 
BDI 

5 4 7 2 - 

Lucrari Non-ISI, 
Non-BDI 

4 6 3 2 1 
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Comunicari, 
Expozitii, Poster 

- 12 6 3 5 

Carti Publicate in 
Edituri Nationale 

18 8 13 2 3 

Capitole in Carti 
Publicate in 
Edituri Nationale 

23 1 6 2 - 

Carti publicate in 
Edituri 
Internationale 

- - - - - 

Capitole in Carti 
Publicate in 
Edituri 
Internationale 

- 4 - 2 2 

Evenimente 
stiintifice 
organizate 

6 13 12 8 2 

 

III. RELAȚIILE CU STUDENȚII ȘI ABSOLVENȚII 

 

Îmbunătățirea experienței culturale, sociale și de învățare a studenților în cadrul Facultății a 
reprezentat pentru noi unul dintre obiectivele-cheie ale planului strategic. În concret, am acordat 
prioritate următoarelor activități: 

1. proiectarea programelor de studiu să fie astfel realizată încât să atingă obiectivele pentru 
care au fost create, iar calificarea rezultată în urma absolvirii unui program să fie specificată 
clar; 

2. consultări periodice cu toţi membrii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică în vederea 
îmbunătăţirii structurii organizatorice, a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice 
ale disciplinelor; 

3. consultări periodice cu studenţii şi masteranzii pentru înţelegerea şi acceptarea schimbărilor 
în ceea ce priveşte activitatea didactică şi de cercetare; 

4. încurajarea studenților pentru a avea un rol activ în crearea proceselor de învățare, predare și 
evaluare; 

5. monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu pentru a avea certitudinea că 
acestea își ating obiectivele și răspund nevoilor studenților și societății; 



 

Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi 
Telefon +40 232 201115; Fax +40 232 201114 
www.ftrc.uaic.ro; e-mail ftrc@uaic.ro 

 

 

6. publicarea informațiilor despre activitatea Facultății, incluzând detalii actualizate despre 
programele de studiu pe pagina Web și Facebook a Facultății. 

Pentru a da o dimensiune clară învățământului centrat pe student, ne-am străduit să creștem 
posibilitățile de angajare a absolvenților. De aceea, am căutat să-i sprijinim pe studenți în activitățile 
lor de voluntariat, pentru că acestea îi ajută să-și completeze formarea profesională de bază oferită 
de noi. În acest sens am încheiat mai multe acorduri de parteneriat cu instituții publice și ecleziale 
care să le ofere studenților posibilitatea de a desfășura activități de practică de specialitate: 

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași – 2019-2020 

2. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași – 2019-2021 

3. Penitenciarul Iași – 2019-2022 

4. Direcția de Asistență Socială Iași – 2018-2019 

5. Asociația Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare „Don Orione” Iași – 2019-2021 

6. Asociația Surorilor Misionare ale Pătimirii lui Isus Butea – 2018 – 2021 

7. Congregația Surorilor Misionare ale Pătimirii lui Isus – 2018 – 2021 

8. Congregația Fiicelor Sfintei Maria a Divinei Providențe Iași – 2018 – 2021 

9. Asociația Sfântul Ioan de la Salle Iași – 2018 – 2021 

10. Congregația Surorile Providenței Iași – 2018 – 2021 

11. Congregația Frații Școlilor Creștine – 2018 – 2021 

12. Grădinița Surorile Providenței Iași – 2018 – 2021 

13. Congregația Frații Școlilor Creștine Iași – 2017-2018 

14. The Congregation of the daughters of the St. Mary of Divine Providence – Italia – 2017-
2018 

15. Institutul Teologic Romano-Catolic – 2017 – 2027 

16. Centrul de Asistență Comunitară ”Sf. Tereza de Calcutta” Iași – 2018 – 2023 

17. Centrul Diecezan Caritas – 2009 – 2020 

18. Episcopia Romano Catolică Iași – perioadă nedeterminată 

Pentru o formare integrală a studenților, am acordat mai multă atenție și educației nonformale, 
pentru ca cunoștințele dobândite la cursuri și seminarii să poate fi aplicate în viața profesională de zi 
cu zi. Astfel, studenții Facultății au putut să se integreze și să colaboreze cu asociațiile studențești 
din Iași: Asociația Studenților Catolici din Iași, Acțiunea Catolică, Scout, Taizé etc., pentru a pune 
în operă diverse modalități de educație nonformală (work-shop-uri, drumeții, dezbateri, activități de 
team-building etc). Amintim aici, în special, organizarea Zilei Sociale pentru Studenți și Săptămâna 
Socială pentru Studenți, precum și sesiunile de comunicări științifice pentru studenți. 
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O altă preocupare importantă a noastră a fost legătura cu absolvenții noștri. Am început să alcătuim 
o bază de date cu absolvenții Facultății noastre. Conștienți că absolvenții Facultății noastre sunt o 
resursă valoroasă pentru noi, i-am invitat să ni se alăture în activitățile noastre. Unii dintre ei ne-au 
facilitat relații cu universități prestigioase, alții au contribuit episodic la procesul de învățământ sau 
la demersurile de cercetare; alții ne-au sprijinit în organizarea și desfășurarea practicii studenților în 
Iași. Foarte emoționante au fost și întâlnirile la 10 ani de la absolvirea Facultății. 

 

IV. COOPERAREA CU MEDIUL ECONOMIC, SOCIAL ȘI ECLEZIAL 

 

În perioada 2016-2020, Facultatea de Teologie Romano-Catolică a continuat să se implice activ și 
responsabil în comunitate prin: 

– formarea de absolvenți calificați și capabili să răspundă nevoilor prezente și viitoare ale 
angajatorilor; 

– completarea competențelor profesionale transmise absolvenților cu valori, principii, norme, 
modele care să dezvolte dimensiunea morală a personalității lor; 

– încurajarea participării active în viața comunității a studenților, absolvenților, cadrelor 
didactice și de cercetare; 

– adaptarea serviciilor educaționale și de cercetare la nevoile mediului economic și social. 

Pentru aceasta am realizat: 

1. Instituționalizarea dialogului cu partenerii economici și sociali. Încheierea de acorduri bilaterale 
care să vizeze: 

– practica studenților.  

– identificarea în comun de priorități pentru activități de cercetare. 

– accesul reciproc la rezultatele cercetărilor, inclusiv invitarea reprezentanților partenerilor 
economici și sociali la toate manifestările științifice, dezbaterile și evenimentele organizate 
de facultate, atunci când acestea nu au fost organizate în comun. 

– activități comune de evaluare și identificare ale nevoilor de formare/dezvoltare ale resurselor 
umane ale partenerilor din mediul economic și social. 

– adaptarea ofertei de formare inițială și continuă, dar și a celei de cercetare-dezvoltare a 
facultății la nevoile partenerilor. 

2. Creșterea prezenței facultății, inclusiv prin organizațiile studențești, în viața socială și culturală 
a comunității. Realizata prin: 

– încurajarea dezbaterilor inițiate, moderate și diseminate de colectivele noastre ; 
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– organizarea de evenimente culturale și științifice comune cu instituții academice și artistice 
din Iași și din țară, dedicate publicului larg; 

– încurajarea implicării în evenimente și campanii sociale. Un rol special au avut studenții 
facultății. 

 

V. DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

 

Pentru orice instituție de învățământ superior, un obiectiv strategic fundamental îl constituie 
dezvoltarea infrastructurii de educație și cercetare. În ultimii ani, Facultatea noastră a făcut pași 
importanți în această direcție. Astfel, a fost modernizată infrastructura didactică, prin montarea de 
videoproiectoare și ecrane de proiecție în sălile de curs și de seminar.  

Pentru desfășurarea procesului de învățământ Facultatea de Teologie Romano-Catolică dispune de o 

serie de spații proprii (săli de curs, săli de seminar și laboratoare), precum și de spații puse la 

dispoziție de Institutul Teologic Romano-Catolic Iași: 

Spații didactice proprii 

Denumire sală 
Capacitate 

(Nr. locuri) 

Suprafață 

(mp) 

Dotări sală 

Smartboard Video proiector 

Amf. A14 125 110  da  

Sala 311 10 17.64m2 Da   

TOTAL 135 127.64    

 

Spații puse la dispoziție de Institutul Teologic Romano-Catolic Iași 

Denumire sală 
Capacitate 

(Nr locuri) 

Suprafață 

(mp) 

Amfiteatrul 200 376 

Sala 1 20 64 

Sala 2 20 64 

Sala 3 20 64 

Sala 4 20 64 

Sala 5 20 64 
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Sala 6 20 64 

Sala de calculatoare 30 70 

Sala proiecții video 20 76 

Laborator de Cercetare Biblică și Istorică 15 46 

Laborator de Teologie și Dialog Ecumenic 15 50 

Laborator de Cateheză 15 46 

Laborator de Muzică Sacră 15 70 

Biblioteca  206 

Sala de lectură a Bibliotecii 50 384 

TOTAL 490 1.708 

 

Bibliotecă 

Studenții Facultății de Teologie Romano-Catolică au acces la facilitățile oferite de Biblioteca 

Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași (peste 2.500.000 de unități bibliografice), precum 

și la Biblioteca Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași (peste 40.000 de unități bibliografice).  

În ceea ce privește posibilitățile de documentare, pe lângă sursele oferite de aceste două biblioteci, 

studenții și personalul academic beneficiază de acces gratuit la cele mai importante resurse on-line 

de documentare științifică la nivel mondial. 

Facilități de cazare 

Studenții Facultății de Teologie Romano-Catolică se pot caza în Căminele Universității, în Căminul 
„Sfântul Iosif” al Institutului Teologic Romano-Catolic Iași și în Oratoriul „Dominic Savio” al 
Episcopiei Romano-Catolice Iași. 

Pe lângă facilitățile de cazare se adaugă și spațiile de servire a mesei la Cantina restaurant „Titu 
Maiorescu” (aprox. 883 locuri), Cantina restaurant „Gaudeamus” (120 locuri), Cantina restaurant 
„Akademos” (150 locuri). 

Accesul persoanelor cu dizabilități 

Spațiile didactice gestionate de Facultatea de Teologie Romano-Catolică sunt accesibile persoanelor cu 
dizabilități motorii. 
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VI. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

 

Actualmente, Facultatea de Teologie Romano-Catolică are încheiate 4 de acorduri ERASMUS cu 4 
universități din 4 țări, însă prin efortul membrilor săi caută să lărgească participarea Facultății la 
cooperarea internațională și la mobilitatea studenților și a cadrelor didactice. 

În perioada 2016-2020, Facultatea de Teologie Romano-Catolică a primit vizite de la parteneri 
internaționali, cu ocazia manifestărilor științifice internaționale. Un eveniment deosebit a fost 
conferirea titlului de doctor honoris causa Cardinalul Luis Francesco Ladaria Ferrer, SJ, Prefect al 
Congregației pentru Doctrina Credinței și președinte al Comisiei Pontificale Ecclesia Dei și al 
Comisiei Pontificale Biblice din Vatican (3 aprilie 2019). De asemenea, un alt eveniment pe care îl 
putem considera unic a fost vizita Papei Francisc la Iași (1 iunie 2019), eveniment la care Facultatea 
noastră de Teologie a avut un rol important în organizarea vizitei. 

Tot în această perioadă numeroși studenți au beneficiat de practică în străinătate prin programul 
ERASMUS +. 

 

Departamentul  

Teologie 

2016 2017 2018 2019 

Practică 9 5 3 8 

Studiu 0 1 0 0 

Total 9 6 3 8 

 

VII. PERSPECTIVE PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU 

 

În loc de concluzie la raportul pentru perioada 2016-2020, aș dori să prezint câteva perspective ce 

trebuie atinse pe termen scurt și mediu. 

Pe parcursul anului 2021, trebuie finalizate demersurile de reacreditare a programelor de licență și 

master oferite de facultate. De asemenea, trebuie lucrat la deschidere a unui nou program de master 

și a unei școli doctorale. 

Situația demografica de continuă reducere a numărului de potențiali candidați va impune, în 

continuare, diversificarea și intensificarea demersurilor de atragere și păstrare a studenților.  

În acest sens este foarte important de dezvoltat Școala de Vară gratuită „Experiență universitară 

timpurie pentru elevi: program punte între domeniile Educație Fizică și Sport și Teologie Romano-
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Catolică – Teospor”, finanțată din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) de către Banca 

Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare. De asemenea, implicarea studenților noștri în 

diferitele activități școlare și extrașcolare poate contribui la atragerea de noi studenți și la creșterea 

credibilității programelor noastre de studii. 

 

Numărul mic de cadre didactice titulare constituie un impediment pentru buna desfășurare a 

activităților curriculare și extracurriculare. De aceea este necesar să fie scoase la concurs noi posturi 

didactice pentru a atrage profesori capabili să-și asume responsabilitățile didactice și formative și, 

astfel, să contribuie la creșterea prestigiului Facultății. 

Nu în ultimul rând, pentru a echilibra deficitul bugetar, este necesar să creștem numărul de studenți 

și să atragem  resurse de la partenerii noștri din mediul economic, social și eclezial.  

 

 

Acest raport privind starea Facultății de Teologie Romano-Catolică în perioada 2016-2020 a fost 

prezentat în ședința Consiliului Facultății din data de 7.07.2020. 

 

conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu 


