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Cuvânt înainte

Facultatea de Teologie Romano-Catolică are un 
profil particular în cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” şi 
reflectă cumva situaţia Bisericii Catolice din Româ-
nia: minoritară cât priveşte numărul, dar vie şi dina-
mică în activităţile ei educative, sociale, spirituale şi 
pastorale. Animată de spiritul catolic, potrivit căruia 
„întregul este prezent în fragment”, Facultatea de Te-
ologie Romano-Catolică doreşte să contribuie, alături 
de celelalte Facultăţi ale Universităţii „Al.I. Cuza”, la 
formarea omului de astăzi, oferindu-i un orizont de 
speranţă şi de sens al vieţii şi punându-i la dispoziţie 
zestrea culturală şi spirituală acumulată în cele două 
milenii de existenţă a Bisericii.

Înfiinţată începând cu anul universitar 2002-2003, 
Facultatea de Teologie Romano-Catolică şi-a propus 
ca misiune didactică formarea specialiştilor în dome-
niul 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. De ase-
menea, şi-a propus ca misiune ştiinţifică promovarea 

cercetării ştiinţifice, teoretice şi 
aplicative, în domeniul asistenţei 
sociale şi al teologiei pastorale, 
printr-o angajare directă a stu-
denţilor şi a cadrelor didactice, în 
spiritul unui dialog permanent şi 
constructiv cu celelalte ştiinţe, în 
special cu cele socio-umane.

În cei 14 ani de existență, Fa-
cultatea de Teologie Romano-Catolică a reuşit să-şi 
contureze profilul şi să dezvolte trei programe de stu-
dii universitare pentru ciclul de licenţă şi unul pen-
tru ciclul de masterat, precum şi un Departament de 
cercetare ştiinţifică. Actualmente, cei 147 studenţi, 8 
cadre didactice titulare şi doi cercetători, care com-
pun Facultatea de Teologie Romano-Catolică, sunt 
implicaţi atât în activităţi de cercetare, cu recunoaşte-
re pe plan naţional şi internaţional, cât şi în activităţi 
didactice specifice, fiind în permanenţă preocupaţi de 
realizarea unui transfer real de cunoştinţe şi valori po-
zitive către studenţi şi masteranzi.

Decan, conf dr. pr. Ștefan Lupu



4

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

1.1. Localizare

FACULTATEA DE 
TEOLOGIE 

ROMANO-CATOLICĂ

Adresa: Bd. Carol I, 11, 700506 Iaşi;
Telefon Secretariat: 0232/201 115; 
Telefon Decanat: 0232/201 114. 
Web: www.uaic.ro și 

www.ftrc.uaic.ro
e-mail: ftrc@uaic.ro

1. INFORMAŢII GENERALE DESPRE FACULTATE
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1.2. Istoricul facultăţii

Începând cu anul universitar 2002-2003 în în-
văţământul universitar din România a început să 
funcţioneze o nouă facultate în cadrul Universităţii 
„Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Roma-
no- 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 2008, aceste specializări duble, din or-
dinul ministerului, au încetat să existe, facultatea 
rămânând cu două specializări, Teologie Roma-
no-Catolică Didactică şi Teologie Romano-Catolică. 
Asistenţă Socială.

Dintre persoanele ce s-au implicat mai mult în lun-
ga şi dificila muncă de pregătire a tratativelor pentru 
înfiinţarea facultăţii, trebuie menţionat Preasfinţitul 
Petru Gherghel, preotul Benone Lucaci, rectorii sem-

inarului pr. conf. Alois Bulai şi pr. prof. 
univ. dr. Wilhelm Dancă, doamna pro-
fesoară Mariana Purţuc, iar din partea 
universităţii, domnul rector, prof. univ. 
dr. Dumitru Oprea şi alte persoane 
din conducerea universităţii. Din luna 
februarie 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 Universitătii 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 cele mai importante.

La cererea Episcopiei Roma-
no-Catolice de Iaşi şi a Institutului 
Teologic Romano-Catolic, facultatea 
a alcătuit toate formalitătile legale şi a 
dobândit o a treia specializare Teologie 
Romano-Catolică Pastorală, începând 
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cu anul universitar 2009-2010.
Din luna mai a anului 2009, facultatea a înfiintat şi un Departament de cercetare ştiintifică, aprobat de Se-

natul Universitătii, şi care functionează deja cu un director şi doi angajaţi laici, departament care promite mult 
în colaborarea cu domeniile teologie-ştiinte socio-umanistice.

În anul 2016 a fost aprobată o nouă specializare de master: Teologie romano-catolică practică și misionară. 
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1.3. Misiunea facultăţii

Biserica Romano-Catolică din Moldova a ajuns 
demult la o fază de maturitate din toate punctele 
de vedere, iar pe planul învăţământului superior se 
simţea nevoia unei instituţii de învăţământ care să 
răspundă la cererile multor tineri catolici de a avea 
acces la o cultură superioară specific catolică. Fac-
ultatea de Teologie Romano-Catolică Didactică din 
cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, ce îşi în-
cepuse activitatea în anul 1991, a reprezentat o etapă 
importantă în acest mers înainte al tineretului catolic 
studios din Moldova. De pe băncile acestei facultăţi 
s-au ridicat deja sute de persoane, dintre care aprox-
imativ o sută cincizeci sunt astăzi învăţători sau pro-
fesori de religie în şcolile statale. Actuala facultate 
reprezintă o maturizare a fostei facultăţi, o prezenţă 
stabilă juridic şi organizatoric a unei instituţii de în-
văţământ universitar statal cu specific religios catolic.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică se află în 
colaborare, pentru disciplinele teologice, cu Institutul 
Teologic Romano-Catolic din Iaşi. Ea îşi asumă misi-
unea de a răspunde prompt şi competent, valorificând 

tradiţia şcolii catolice universale, cea a Institutului 
Teologic Romano-Catolic şi a Universităţii „Al.I.Cu-
za”, pentru a promova deschiderea spre comunitatea 
academică internaţională.

În afară de locul facultăţii în cadrul învăţământu-
lui universitar românesc şi european, facultatea are 
menirea creării unei intelectualităţi catolice locale, 
care să colaboreze la promovarea binelui integral al 
persoanei umane.

Voim ca noile generaţii să reia şi să poarte mai de-
parte idealurile iluştrilor noştri înaintaşi, contribuind 
astfel la refacerea chipului cultural creştin al Europei, 
al unei Comunităţi Europene în cadrul căreia steaua 
României să strălucească cu îndreptăţită mândrie şi 
splendoare pe steagul albastru al Europei unite.

O altă misiune a facultăţii o reprezintă colaborar-
ea academică şi ecumenică cu Facultatea de Teolo-
gie Ortodoxă din cadrul aceleeaşi Universităţi. Im-
portantă este apoi colaborarea la nivel didactic şi de 
cercetare ştiinţifică cu facultăţile socio-umaniste din 
universitate, pentru a analiza, dezbate şi aprofunda 
atâtea zone ale ştiinţelor şi probleme actuale în care 
teologia şi gândirea creştină în general sunt chemate 



8

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

să lucreze în comun cu ştiintele laice; întrebări referitoare la existenţa lui Dumnezeu, originea şi destinul omu-
lui, sensul vieţii şi multiplele probleme legate de existenţa umană în general, modele şi idealuri în societatea 
actuală, toate acestea şi multe altele cer o analiză şi un răspuns competent inspirat din raţiunea umană şi din 
revelaţia divină în acelaşi timp. Si cred că noi nu ne putem substrage de la această chemare, în acest timp con-
fuz dar şi privilegiat al istoriei.

O altă misiune a facultăţii este aceea de a asigura un cadru legal, civil, formării teologice a viitorilor preoţi. 
Începând cu acest an academic, studenţii din anul I s-au înscris în cadrul facultăţii, alegând specializarea de 
teologie romano-catolică pastorală, rămânând în acelaşi timp seminarişti ai Seminarului major diecezan “Sf. 
Iosif” din Iaşi.

Dorim să precizăm câteva dimensiuni şi meniri ale acestei noi specializări care nu se adresează doar viito-
rilor preoţi, ci în egală măsură preoţilor care au absolvit deja studiile teologice în ciclul de licenţă, persoanelor 
consacrate sau laicilor, în primul rând catolici, dar nu numai catolici, ci şi oricărui laic care doreşte o formare 
teologică profundă catolică. Facultatea, în parteneriat cu Institutul Teologic Romano- Catolic, se adresează 
tuturor, oferindu-le posibilitatea aprofundării studiilor filosofico-teologice în toate ciclurile de învăţământ 
universitar: licenţă, masterat şi în viitor, doctorat, pentru viitorii clerici, pentru clericii diecezani sau călugări, 
şi pentru laici. Credem că în actualul context, mulţi clerici ce au obţinut diferite diplome de studii în ţară sau 
străinătate pot continua sau perfecta studiile lor în această instituţie statală, obţinând diplome universitare ale 
statului român care să fie apoi recunoscute şi de autorităţile bisericeşti competente. Facultatea oferă posibili-
tatea urmării de cursuri pentru persoanele consacrate, dascăli sau viitori dascăli şi pentru atâtea persoane care 
au o misiune deosebită în structurile bisericii noastre. Credem că ar fi o mare pierdere pentru prezent şi mai 
ales pentru viitorul nostru dacă nu ne-am interesa şi nu am promova chiar cu sacrificii oportunităţile pe care 
facultatea, universitatea şi biserica noastră locală ni le oferă.
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1.4. Spaţiile facultăţii
  
• Amfiteatrul A14 – situat la parterul corpului A al Universităţii
• Sala TC – situată în spatele corpului B al Universităţii
• Sala DC – situată în incinta Departamentului de Cercetare al Universităţii, la etajul III
• Secretariat facultate - Corp A
• Decanat facultate – Corp A
• Sala de cateheză în Oratoriul “Sf. Dominic Savio”
• Capela în Oratoriul “Sf. Dominic Savio”
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1.5. Facilităţi

  Biblioteca Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi şi 
biblioteca proprie a facultăţii, calculatoare, etc.

  Condiţii optime de cazare şi studiu în Oratoriul  
„Sf. Dominic Savio” (Str. Mihail Sturza, 25 - Bularga).

  Posibilitatea participării studenţilor la proiecte de 
cercetare, alături de cadre didactice din facultate sau 
de la alte facultăţi.

  În măsura posibilităţilor, reduceri de taxe şcolare 
pentru studenţii cu venituri reduse, dar silitori.

  Activităţi recreative, culturale, spirituale, de 
weekend menite să formeze din studenţii noştri o «fa-
milie» academică şi umană unită, matură, responsabi-
lă şi competitivă.

  Participarea la evenimente importante din viaţa 
culturală, din cea a Bisericii Catolice la nivel local, 
naţional sau internaţional.

  În colaborare cu instituţiile Bisericii Catolice lo-
cale, naţionale sau internaţionale, sau cu alte instituţii, 
găsirea de oportunităţi de muncă pentru absolvenţii 
facultăţii în domeniul didactic, al asistenţei sociale, 
sau în alte domenii.
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2.1. Ce poți studia?

  La Facultatea de Teologie Romano-Catolică poți 
urma studii universitare de licență, cu următoarele 
specializări: 

Teologie romano-catolică pastorală (4 ani), 
Teologie romano-catolică asistență socială (3 ani), 
Teologie romano-catolică didactică (3 ani).

...precum și studii universitate de masterat, cu 
următoarele programe: 

Strategii ale carității creștine (2 ani) 
Teologie romano-catolică practică și misionară

(2 ani).

2. DOMENII ȘI SPECIALIZĂRI
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2.2. Ce urmărim?

  Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iaşi 
își propune mai multe obiective:

♦ să valorifice tradiţia şcolii catolice și să promo-
veze deschiderea spre comunitatea academică inter-
naţională;

♦ să creeze o clasă intelectuală care să lucreze la 
promovarea binelui integral al persoanei umane;

♦ să colaboreze la nivel didactic şi de cercetare 
ştiinţifică cu facultăţile socio-umaniste, pentru a ana-
liza, dezbate şi da un răspuns la problemele actuale 
ale societății;

♦ să formeze specialişti în transmiterea învățăturii 
de credință creștină, asistenţi sociali, preoţi pentru 
ritul romano-catolic.
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2.3. Ce poți face după ce finalizezi studiile?

  ♦ Programul de studii Teologie Romano-Catolică 
asistență socială pregătește asistenți sociali, consili-
eri în probleme sociale, mediatori sociali, pedagogi 
în licee seminariale, consilieri și referenți culturali în 
așezămintele bisericești, documentariști, lucrători în 
sistemul social public și privat, asistenți de cercetare, 
cercetători, funcționari publici.

♦ Programul de studii Teologie Romano-Catolică 
didactică pregătește consilieri și referenți culturali în 
așezămintele bisericești, asistenți de cercetare, cer-
cetători, documentariști, editori, redactori, bloggeri 
creştini, administratori de saituri de resurse creştine, 
profesori de religie în învățământul preuniversitar, 
pedagogi în licee seminariale, funcționari publici.

♦ Programul de studii Teologie Romano-Catolică 
pastorală pregătește preoți, profesori pentru învăță-
mântul religios primar și secundar, experți în proble-
me ale minorităților religioase, asistenți de cercetare, 
cercetători, funcționari publici.
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3. STRUCTURI ADMINISTRATIVE ȘI DE CONDUCERE
3.1. Conducerea - Consiliul Facultății
1. Decan: conf. dr. pr. Ștefan Lupu
2. Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea
3. Conf. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu
4. Student: Eduard-Cristian David

3.2. Decan
Conf. dr. pr. Ștefan Lupu

3.3. Departamentul de 
Teologie Romano-Catolică
Director Departament: 
conf. dr. pr. Iulian Faraoanu

3.4. Departamentul 
de cercetare științifică
Director Departament: 
conf. dr. pr. Iulian Faraoanu

Ștefan Lupu Emil Dumea

Iulian Faraoanu Eduard David
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3.5. Membrii Senat
1. Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea
2. Student: Herciu Viviana

3.6. Secretariat
Secretar șef: Cristina Diaconu
Secretar: sr. Liliana Irimia
Program secretariat: 
Luni–Vineri: 7.30–12.30 și 13.00 – 16.00 
Program cu publicul: 
Luni – Joi: 10.00 – 12.00

3.6. Personal didactic
1. Prof.univ.dr.pr. Emil Dumea, E-mail: edumea@uaic.ro, edumea58@yahoo.com
2. Conf.univ.dr.pr. Iosif Enăşoae, E-mail: iosifen2005@libero.it
3. Conf.univ.dr.pr. Iulian Faraoanu, E-mail: faraoanu@yahoo.com 
4.Conf.univ.dr.pr. Ştefan Lupu, E-mail: slupu@itrc.ro 
5. Lect.univ.dr.pr. Fabian Doboş, E-mail: fabiandobos@gmail.com 
6. Lect.univ.dr.pr. Lucian Farcaş, E-mail: lfarcas@itrc.ro 
7. Lect. dr. pr. Iosif Iacob, E-mail: iosifiac@yahoo.it
8. Lect. dr. pr. Iulian Valerian Ianuș

Emil Dumea Viviana Herciu
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4. CALENDAR ACADEMIC
Structura anului universitar 2016/2017

Studii universitare de licență și master - IF, ID, IFR
Semestrul I

30 semptembrie Festivități cu ocazia deschiderii noului an universitar

3 octombrie  – 23 decembrie 12 săptămâni: activitate didactică

24 decembrie – 8 ianuarie 2 săptămâni: vacanță de iarnă

9 ianuarie – 22 ianuarie 2 săptămâni: activitate didactică

23 ianuarie – 5 februarie 2 săptămâni: evaluare

6 februarie – 19 februarie 1 săptămână: evaluare pentru reexaminări în vederea promăvării sau 
măririi notei
1 săptămână: vacanță
În perioada 13-19 februarie se va organiza o sesiune de examene pentru 
finalizarea studiilor.
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20 februarie – 4 iunie 14 săptămâni: activitate didactică
1 săptămână liberă în perioada Sărbătorilor de Paști (17-23 aprilie)

5 iunie  – 18 iunie 2 săptămâni: evaluare

19 iunie – 9 iulie 1 săptămână: evaluare pentru reexaminări în vederea promovării sau 
măririi notei
2 săptămâni: practică de specialitate
Situația școlară pentru anul universitar 2016-2017 se va încheia la 
data de 9 iulie. 

10 iulie – 30 septembrie Vacanța de vară

Semestrul al II-lea
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20 februarie – 4 iunie 14 săptămâni: activitate didactică
1 săptămână liberă în perioada Sărbătorilor de Paști (17-23 aprilie)

5 iunie  – 18 iunie 2 săptămâni: evaluare

19 iunie – 2 iulie 2 săptămâni: definitivarea lucrării de licență/disertație;
Înscrierile pentru examenul de finalizare a studiilor se vor efectua în ulti-
ma săptămână din acest interval. 
În această perioadă fiecare facultate organizează, timp de o săptămână, o 
sesiune de evaluare pentru reexaminări în vederea promovării sau măririi 
notei. 

3 iulie – 9 iulie Susținerea examenului de finalizare a studiilor 

Semestrul al II-lea pentru anii terminali
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