
 

 
 

Declarația de candidatură 
 
 
 
În conformitate cu 
• Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/ 2011, 
• Calendarului propriu al alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere ale 
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi 
(http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/12/Metodologia-de-organizare-a-
alegerilor-pentru-mandatul-2020-2024-1.pdf ),  
 
şi a 
• Cartei Universitare a UAIC (http://www.uaic.ro/wp-
content/uploads/2019/06/Carta-UAIC-si-Cod-Etica-UAIC_23.05.2019.pdf), 
 
subsemnatul, Ştefan LUPU, conf. univ. dr. pr., titular al Facultății de Teologie 
Romano-Catolică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cunoscând 
prevederile legale menţionate, depun candidatura mea pentru postul de Decan al 
Facultăţii de Teologie Romano-Catolică. 
 
Consider că îndeplinesc condiţiile legale pentru depunerea candidaturii la ocuparea 
poziţiei menţionate, deoarece, aşa după cum rezultă din CV alăturat, deţin calificarea 
necesară pentru un asemenea post de conducere: 

– sunt doctor în teologie, specializarea teologie dogmatică, conferit de Universitatea 
Pontificală Gregoriana din Roma (Italia) în anul 1999; 

– sunt titular al Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității „Al.I. Cuza” 
din Iași, pe funcția de conferențiar universitar din 2013; 

– nu mă aflu în niciun conflict de interese privitor la acest post, nu am rude angajate 
în Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi; 

– am experienţă în activităţi de conducere, deoarece în perioada 2001-2011 am fost 
vicerector al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi, iar în perioada 
2016-2020 am fost decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 

– în cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, în perioada 2005-2020 am fost Vicar 
episcopal pentru secţiunea Cultură şi Dialog ecumenic; și director al 
Departamentului de cercetare istorică din cadrul aceleiaşi instituţii; 



– pe parcursul coordonării activităţii didactice și formative din Institutul Teologic 
Romano-Catolic din Iaşi, precum și din momentul intrării în comunitatea academică a 
Universității „Al.I. Cuza” am acumulat experienţă şi posed o bună cunoaştere a 
sistemului decizional universitar, a redactării documentelor de studii, a planurilor de 
învăţământ, a statelor de funcţii, a temelor şi direcţiilor de cercetare ştiinţifică; 

– am iniţiat şi conduc Editura Sapientia, unde am reuşit să coordonez publicarea a 
circa 700 de titluri de carte ştiinţifică din domeniul teologie;  

– nu în ultimul rând, doresc să menţionez relaţiile de bună colegialitate şi 
capacitatea mea de a lucra în echipă cu colegii din cadrul Facultăţii de Teologie 
Romano-Catolică și Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, cu personalităţile 
invitate la activităţile universitare, dar şi simpatia şi aprecierea de care mă bucur din 
partea studenţilor. 

Având în vedere toate aceste aspecte, precum şi complexitatea situaţiei actuale, 
subsemnatul, Ştefan LUPU, am luat decizia de a candida pentru postul de DECAN 
al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică cu speranţa de a contribui la dezvoltarea 
acestei Facultăţi, în spiritul Universității „Alexandru Ioan Cuza” și al tradiţiei 
teologice catolice, precum şi la îmbunătăţirea activităţilor de cercetare pe viitor. 
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Conf.univ. dr. pr. Ștefan Lupu 


