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Preambul
Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman (de aici înainte ITRCF) este
continuatorul tradiţiei învăţământului teologic romano-catolic de grad universitar desfăşurat în
perioada interbelică de Academia Teologică „Sfântul Bonaventura” din Luizi Călugăra, jud.
Bacău.
Potrivit prevederilor can. 587 §§ 1-2 din Codul de Drept Canonic 1917, în vigoare la acea
vreme, fiecare Ordin călugăresc, trebuia să aibă un Seminar cu profil filosofico-teologic pentru
formarea clerului indigen. Astfel, în anul universitar 1924-1925 Ordinul Fraţilor Minori
Conventuali din România a deschis în localitatea Luizi Călugăra din jud. Bacău o Facultate de
Teologie Catolică cu două secţii: una de filosofie şi alta de teologie care a funcţionat până la
desfiinţarea sa abuzivă prin Reforma învăţământului din 4 august 1948, (cf. Dr. Iosif Petru M.
Pal, Originea catolicilor din Moldova şi franciscanii păstorii ei de veacuri, Ed. Tipografia
Serafica, Săbăoani-Roman, 1942, pp. 225-226, retipărită în anul 1997; Antonel-Aurel Ilieş,
Conventul franciscan sf. Andrei şi Seminarul sf. Bonaventura, în Monografia comunei Luizi
Călugăra, Ed. Serafica, Roman 2009, pp. 393-411, nota 14-87).
După o întrerupere a activităţii sale de mai bine de 40 de ani, din cauza instaurării regimului
comunist, la data de 15 iulie 1991, Institutul a fost reînfiinţat prin Scrisoarea Circulară Nr.
50/15.07.1991, semnată de pr. Iosif Sabău, Ministrul provincial al Ordinului Fraţilor Minori
Conventuali din România şi a Decretului episcopal Nr. 1026/20.08.1991, emis de Excelenţa Sa
Petru Gherghel, Episcop Romano-Catolic de Iaşi sub denumirea de Institutul Teologic RomanoCatolic Franciscan de grad universitar din Roman având menirea să formeze viitori preoţi
călugări pentru Ordinele monahale catolice existente pe teritoriul ţării noastre. Înfiinţarea
Institutului a fost aprobată de Guvernul României prin H.G. Nr. 92/1992.
Institutul funcţionează în faţa autorităţilor române în conformitate cu Legea 88/1993, pe baza
Deciziei CENAA Nr. 1538 din 06 iulie 2000 şi a H.G. 1215 publicată în Monitorul Oficial Nr.
639 din 07 decembrie 2000.
Identitatea ITRCF este fixată prin:
a) Denumire: Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman;
b) Antet şi sigiliu stabilite de Senat;
c) Sediul: 611040 Roman, Str. Ştefan cel Mare, 268/B, jud. Neamţ (România).
Ziua Institutului este sărbătorită anual, la 4 octombrie, când, după calendarul romano-catolic
este celebrată sărbătoarea sfântului Francisc de Assisi şi au loc manifestări culturale şi ştiinţifice
sub genericul Zilele Institutului Teologic Franciscan din Roman.
În baza solicitării noastre, Congregaţia Sfântului Scaun din Vatican De Institutione
Catholica. (De Seminariis atque Studiorum Institutis), prin adresa Nr. 971/95/2 din 17 iulie
1995, a aprobat afilierea ITRCF (ad quinquenium experimenti gratia), la Facultatea Pontificală
Sfântul Bonaventura din Roma cu dreptul de a acorda gradul academic de Bacalaureat în Sfânta
Teologie pentru studenţii care urmează cursurile la Facultatea de Teologie Pastorală (cf.
Sapientia Christiana, Titlul VII, art. 47 § 1) şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de can. 250 din
actualul Cod de Drept Canonic, Cod recunoscut de Guvernul României prin H.G. 1218/2008 şi
publicat în Monitorul Oficial 798 din 27 noiembrie 2008. Contractul de afiliere cu Facultatea
Pontificală a Ordinului Franciscan se reînnoieşte o dată la 5 ani.
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TITLUL I
Principii generale
Art. 1. (1) ITRCF este o instituţie de învăţământ superior particulară cu caracter confesional,
care funcţionează în baza Constituţiei Apostolice Sapientia Christiana, cu privire la Facultăţile şi
Universităţile Ecleziastice din cadrul Bisericii Romano-Catolice, dispune de autonomie proprie în
conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 şi a
Codului de Drept Canonic şi îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu propriu.
(2) Fondatorul ITRCF din Roman este Ordinul Fraţilor Minori Conventuali – Provincia
sf. Iosif - din cadrul Bisericii Romano-Catolice din România. Prin intermediul Institutului Ordinul
pregăteşte personalul monahal clerical.
Art. 2. (1) Prin însuşi faptul fondării sale legitime, ITRCF funcţionează ca Instituţie cu
personalitate juridică, civilă şi bisericească şi se compune din:
a) Facultatea de Filosofie I. Duns Scotus cu (specializarea filosofie);
b) Facultatea de Teologie Romano-Catolică (cu specializarea Teologie
Romano-Catolică Pastorală);
c) Centrele de cercetare;
d) Biblioteca pr. dr. Petru Tocănel.
(2) ITRCF este finanţat din resurse proprii, şi dispune de buget. Acesta este alcătuit din
taxele de studii, contribuţia Provinciei „Sfântul Iosif” al Ordinului Fraţilor Minori Conventuali
din România şi din alte surse legal constituite.
Art. 3. (1) Comunitatea academică este constituită din corpul profesoral, personalul de
cercetare şi studenţii facultăţilor, care promovând binele comun se străduiesc să contribuie la
atingerea scopurilor specifice Institutului.
(2) Comunitatea academică foloseşte în activitatea sa personal auxiliar şi administrativ.
Art. 4. Activităţile ITRCF din Roman se desfăşoară pe baza următoarelor principii: principiul
autonomiei universitare, principiul libertăţii academice, principiul accesului liber şi egal şi
principiul răspunderii publice.
(1) Autonomia universitară este garantată de legislaţia Bisericii Romano-Catolice în
vigoare, Constituţia României, Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 şi se referă la ideile, acţiunile,
competenţele decizionale şi spaţiul comunităţii academice.
(2) Pe baza acestui principiu, Institutul îşi stabileşte: misiunea, strategia, structura,
activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, evaluarea şi promovarea resurselor umane,
colaborarea cu instituţiile similare din ţară şi din Uniunea Europeană şi administrarea bunurilor
materiale.
(3) Libertatea academică înseamnă:
a) dreptul de a selecta, în condiţiile fixate de Senat, membrii comunităţii academice,
având în prealabil acordul Ministrului provincial;
b) dreptul comunităţii şi a membrilor ei de a dobândi, dezvolta şi transmite liber
cunoştinţe prin cercetare, dezbatere, predare, lectură, scris;
c) dreptul de a cerceta orice subiect, în domeniul filosofico-teologic cu respectarea
normelor canonice şi civile;
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(4) Accesul liber şi egal se referă la relaţia persoanelor cu activităţile şi bunurile
Institutului. Toate persoanele care îndeplinesc criteriile şi standardele stabilite de Institut au acces
la programele de studii, programele de cercetare, acţiunile culturale, resursele financiare,
resursele materiale fără nici o discriminare.
(5) Răspunderea publică obligă Institutul să respecte legislaţia canonică şi civilă în vigoare
precum şi reglementările în domeniul cercetării şi educaţiei, să asigure transparenţa deciziilor şi
activităţilor sale, să asigure un management eficient în utilizarea resurselor, să respecte libertatea
academică a personalului didactic, didactic-auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi
libertăţile studenţilor prin care să dezvolte intens ştiinţele sacre şi cele conexe lor şi să formeze
studenţii la cercetări mai aprofundate, folosind mijloacele şi resursele moderne, (cf. Declaraţia
despre educaţia creştină, Gravissimum educationis, a Papei Paul al VI-lea, din 28 octombrie
1965, nr.11; Legea Educaţiei Naţionale 1/2011).
Art. 5. (1) Spaţiul ITRCF cuprinde edificiile, terenurile şi dotările aflate în proprietatea sa ori
puse la dispoziţia comunităţii academice pentru desfăşurarea procesului de învăţământ şi
cercetare, pentru locuinţă, masă şi studiu, pentru desfăşurarea de activităţi culturale şi sportive.
Fac parte din spaţiul Institutului şi clădirile destinate serviciilor de administraţie.
(2) Spaţiul ITRCF este inviolabil, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi flagrant delict.
Organele de ordine publică pot interveni în spaţiul Institutului numai cu permisiunea sau la
cererea rectorului. Camerele de locuit beneficiază de aceeaşi protecţie legală ca şi locuinţele
particulare. Organele de ordine nu pot organiza razii şi alte operaţiuni de rutină fără a cere
permisiunea rectorului sau a Senatului. În caz de urgenţă, nu poate fi stânjenită intervenţia
ambulanţelor şi a pompierilor.
(3) Limitarea accesului în spaţiul Institutului este reglementată de rector sau de către Senat.
Art. 6. Pe baza prevederilor prezentei Carte se vor elabora şi vor fi supuse aprobării Senatului
regulamente privind: organizarea şi funcţionarea facultăţilor precum şi a centrelor de cercetare;
admiterea studenţilor; acordarea burselor şi a altor forme de sprijin pentru studenţi; disciplina
corpului profesoral şi a studenţilor; concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de
cercetare; elaborarea programelor de studii; organizarea examinării studenţilor; funcţionarea
bibliotecii; activitatea financiar administrativă; asigurarea calităţii educaţiei. Aceste documente
sunt elaborate pe baza principiilor generale enunţate în prezenta cartă.
Art. 7. (1) Anul universitar începe, de regulă, la 1 octombrie şi include două semestre.
Fiecare semestru are o durată de 14 săptămâni de activităţi didactice urmate de minimum 2
săptămâni de examene. Structura anului universitar se aprobă de către senat.
(2) Senatul Institutului aprobă anual, cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului
universitar, regulamentul privind activitatea profesională şi de formare a studenţilor, precum şi
calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu (cf. Legea
Educaţiei Naţionale, art. 136,1-2).
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Titlul II
Autonomia instituţională
Art. 8. ITRCF din Roman funcţionează pe baza autonomiei universitare înţeleasă ca
modalitate specifică de autoconducere al cărei cadru legal este fundamentat pe normele cuprinse
în Codul de Drept Canonic al Bisericii Catolice de Rit Latin, Constituţia României, Legea
Educaţiei Naţionale 1/2011 şi pe reglementările proprii.
Art. 9. (1) Autonomia ITRCF din Roman se materializează în: autonomia organizării
structurilor didactice şi ştiinţifice, autonomia financiară şi administrativă, autonomia funcţională,
autonomia didactică, autonomia ştiinţifică şi autonomia jurisdicţională.
(2) Reglementarea competenţelor Institutului, a facultăţilor şi a catedrelor se face de către
Senat, pe baza legislaţiei existente, a prezentei Carte şi prin decizii proprii.
Art. 10. Autonomia organizării structurilor Institutului se materializează în:
a) dreptul de a alege organele de conducere;
b) dreptul de a elabora reglementări proprii cu respectarea legislaţiei canonice şi
civile în vigoare;
c) dreptul de a selecta corpul profesoral, cercetătorii, studenţii şi personalul tehnic
administrativ.
Art. 11. Autonomia funcţională a Institutului se manifestă în:
a) dreptul de a stabili planurile de învăţământ;
b) dreptul de a-şi alcătui statele de funcţii în raport cu resursele umane şi financiare
de care dispune şi cu prevederile planurilor de învăţământ;
c) dreptul de a-şi stabili şi ameliora propriile structuri;
d) dreptul de a iniţia şi dezvolta cooperări şi schimburi internaţionale;
e) dreptul de a publica reviste, manuale, cursuri şi alte materiale care sprijină
învăţământul şi cercetarea;
f) dreptul de a conferi titlurile didactice şi ştiinţifice, în afară de cele rezervate
MECTS.
Art. 12. (1) Corpul profesoral şi studenţii Institutului sunt organizaţi pe facultăţi şi catedre.
(2) Facultatea corespunde necesităţilor de interes ale Provinciei şi a celorlalte Congregaţii
religioase catolice existente pe teritoriul României.
(3) Corpul profesoral este organizat pe catedre.
Art. 13 Autonomia financiară şi administrativă a Institutului se realizează prin:
a) dreptul de a utiliza bugetul şi resursele financiare de care dispune în funcţie de priorităţile
şi deciziile proprii;
b) dreptul de a prelua donaţii;
c) dreptul de a acorda burse şi de a efectua plăţi;
d) dreptul de a administra spaţiul şi patrimoniul propriu, în funcţie de necesităţi;
e) dreptul de a avea unităţi productive şi de servicii care aduc profituri financiare.
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Art. 14. Resursele financiare de bază ale ITRCF din Roman sunt asigurate de conducerea
Provinciei „Sfântul Iosif”, al Ordinului Fraţilor Minori Conventuali din România în funcţie de
numărul de studenţi şi de costurile întreţinerii.
Art. 15. Finanţarea complementară se realizează prin autofinanţare (venituri obţinute de pe
terenurile aferente, activitate de prestări de servicii, activităţi editoriale, donaţii, sponsorizări) şi
din finanţări externe.
Art. 16. Autonomia didactică a ITRCF din Roman se manifestă prin dreptul:
a) de a organiza, în condiţiile legii, facultăţi, departamente şi catedre;
b) de a stabili standarde de evaluare a nivelului de predare a disciplinelor racordate la
experienţe ştiinţifice de performanţă;
c) de a participa la programele internaţionale cu caracter didactic;
d) de a realiza publicaţii teologice şi de a avea o editură proprie;
e) de a organiza în interiorul său centre, laboratoare şi grupuri de cercetare.
Art. 17. Autonomia ştiinţifică a Institutului reprezintă dreptul său de a decide prin
organismele de conducere proprii asupra modului de aplicare a Cartei ITRCF, în condiţiile
legislaţiei canonice şi civile.

Titlul III
Misiune şi obiective
Art. 18. ITRCF îşi asumă ca roluri fundamentale:
a) formarea umană, intelectuală, spirituală şi pastorală a candidaţilor la preoţie;
b) formarea ştiinţifică şi filosofico-teologică;
c) dezvoltarea ştiinţelor filosofico-teologice şi inserarea lor în contextul valorilor
culturii şi civilizaţiei româneşti;
d) participarea disciplinelor filosofico-teologice la dezvoltarea ştiinţelor în general.
Art. 19. Institutul Teologic îşi îndeplineşte aceste funcţii prin:
a) formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură;
b) actualizarea continuă a pregătirii specialiştilor prin programe de recalificare şi
specializare;
c) desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, filosofică şi teologică;
d) asumarea şi realizarea misiunii de centru cultural şi spiritual care să contribuie la
formarea, dezvoltarea, transmiterea şi difuzarea valorilor creştine catolice;
e) promovarea pluralismului opţiunilor, analiza critică şi constructivă, apărarea
cadrului democratic, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanei şi creştinului într-un climat ecumenic naţional.
Art. 20. Institutul Teologic urmăreşte cu atenţie experienţa institutelor şi universităţilor şi a
centrelor de cercetare similare, ameliorându-şi continuu activităţile prin adaptarea sugestiilor şi
noutăţilor descoperite.
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Titlul IV
Principii de organizare şi funcţionare
Art. 21. (1) Comunitatea academică a Institutului Teologic este deschisă cetăţenilor români şi
străini în condiţiile impuse de organizarea internă: student, profesor, cercetător. Criteriile
fundamentale ale apartenenţei la comunitatea academică sunt: idoneitatea morală, competenţa
profesională, corectitudinea comportamentală şi abilitarea corespunzătoare ratificată de Ministrul
Provincial şi Definitoriul său.
(2) Intrarea în comunitatea academică se face prin concurs şi ratificat de Ministrul Provincial
împreună cu Definitoriului său.
Art. 23. Spaţiul Institutului nu poate fi utilizat pentru nici un fel de activitate a partidelor
politice şi a altor organizaţii care promovează ideologii şi acţiuni politice.
Art. 24. Instruirea şi formarea se realizează pe baza principiilor şi metodologiilor didactice
moderne în continuitatea Tradiţiei Bisericii Romano Catolice. Planurile de învăţământ cuprind
discipline obligatorii, opţionale şi facultative, vizând o cultură pluridisciplinară bazată pe o
opţiune responsabilă.
Art. 25. În ITRCF din Roman învăţământul se desfăşoară după următorul program:
a) cel care vizează formarea filosofică a viitorilor preoţi organizat în ciclul de licenţă
pe o durată de 3 ani – ( şase semestre);
b) cel care vizează formarea teologică a viitorilor preoţi organizat în ciclul de licenţă
pe o durată de 4 ani - (8 semestre);
c) forma de frecvenţă este numai la zi;
d) studiile primului ciclu care vizează atât formarea filosofică cât şi formarea
teologică se vor încheia cu examenul de licenţă în filosofie, respectiv cu examenul
de licenţă în teologie pastorală. Accesul la examenul de licenţă presupune
promovarea examenelor la disciplinele obligatorii şi opţionale.
e) prin afilierea la Facultatea Pontificală „Sfântul Bonaventura” din Roma,
absolvenţii Facultăţii de Teologie Pastorală în urma examenului final obţin gradul
academic de „bacalaureat în Teologie” cu efecte canonice după prevederile
Constituţiei Apostolice Sapientia Christiana, art. 47 § 1.
Art. 26. (1) Procesul cunoaşterii presupune interacţiune, ascultare reciprocă, dialog
argumentativ şi transparenţă.
(2) Rezultatele activităţii didactice şi ştiinţifice se fac publice prin prezentări anuale, prin
conferinţe, prin rapoarte de autoevaluare.
(3) Periodic comisia de evaluare şi atestare a Institutului va aprecia activitatea structurilor
universitare potrivit normelor şi standardelor fixate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii
Învăţământului Superior.
Art. 27. ITRCF promovează relaţiile de colaborare în domeniul învăţământului şi ştiinţei cu
institutele similare din ţară şi străinătate, iar prin afilierea la Facultatea Pontificală „Sfântul
Bonaventura” din Roma este conectat la circuitul valorilor şi culturii teologice catolice mondiale.

8/16

Titlul V
Drepturi şi obligaţii
Art. 28. Drepturile şi îndatoririle corpului profesoral din Institut sunt următoarele:
a) dreptul la dezvoltare profesională şi la perfecţionare;
b) dreptul la cercetare ştiinţifică în orice domeniu cu respectarea normelor morale şi
a prescrierilor magisteriului Bisericii;
c) dreptul de a participa la conducerea catedrei şi a facultăţii din care fac parte;
d) dreptul de a alege şi de a fi ales în funcţii de conducere în conformitate cu Legea
Educaţiei Naţionale şi propriile statute;
e) Membrii comunităţii academice au dreptul să înfiinţeze, cu aprobarea Senatului,
publicaţii ştiinţifice, didactice şi culturale prin care să comunice rezultatele
cercetării. Principala publicaţie a ITRCF este revista: Studii franciscane care apare
neîntrerupt începând din anul 2003.
f) Documentarea pentru activităţile didactice şi de cercetare poate fi realizată în
Biblioteca „Pr. dr. Petru Tocănel” a Institutului.
g) Directorul Bibliotecii este propus dintre profesorii titulari ai ITRCF din Roman.
h) obligaţia de a îndeplini integral şi la nivel optim obligaţiile profesionale;
i) obligaţia de a respecta în orice împrejurare standardele eticii bisericeşti şi
universitare;
j) obligaţia de a respecta Carta ITRCF din Roman şi regulamentele stabilite în
conformitate cu ea;
k) obligaţia de a respecta şi de a preda învăţătura Bisericii Romano-Catolice
(cf. CDC, can. 254 §§ 1-2).
Art. 29. Studenţii Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman pot urma
cursuri în cadrul altor institute sau universităţi similare din ţară sau străinătate în condiţiile
respectării acordurilor dintre conducerea Institutului şi Institutul sau Universitatea respectivă.
Art. 30. În conformitate cu Constituţiunile şi Statutule Ordinului şi ale Provinciei noastre,
studenţii pot să întrerupă studiile din motive bine întemeiate, pe o perioadă de timp, cu aprobarea
Ministrului provincial după ce în prealabil i-a consultat pe rectorii formatori ai caselor de
formare.

Titlul VI
Competenţe decizionale
Art. 31. ITRCF din Roman funcţionează pe baza reglementărilor stabilite de Senat, aprobate
şi promulgate de Ministrul provincial cu Definitoriul Său în acord cu normele prevăzute de
actualul Cod de Drept Canonic, Constituţia României, cu Legea Educaţiei Naţionale şi cu
prevederile prezentei Carte.
Art. 32. În domeniul activităţii didactice şi ştiinţifice organismele de conducere ale Institutului
iau decizii privind:
a) planurile şi programele de învăţământ;
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b)
c)
d)
e)
f)

înfiinţarea sau desfiinţarea de specializări şi servicii funcţionale;
programele de cercetare;
organizarea de manifestări ştiinţifice;
conferirea şi retragerea titlurilor didactice;
reglementarea conduitei cadrelor didactice, a studenţilor, a personalului
administrativ;
g) organizarea concursurilor;
h) acordarea de burse.

Art. 33. Pentru realizarea misiunii specifice şi a obiectivelor stabilite, organismele de
conducere iau hotărâri privind:
a. structurile proprii de organizare (catedre, facultăţi);
b. acordurile de colaborare cu alte instituţii din ţară şi străinătate;
c. asigurarea condiţiilor materiale pentru desfăşurarea normală a vieţii şi activităţii în
Institut;
d. utilizarea resurselor financiare în conformitate cu propriile priorităţi.
Art. 34. Prezenta Cartă stabileşte competenţele decizionale specifice ale organismelor de
conducere.
Art. 35. Hotărârile Senatului, iar, la nivelul facultăţii, ale Consiliului, se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi, cu condiţia ca numărul celor prezenţi să reprezinte cel puţin două
treimi din totalul membrilor.

Titlul VII
Structura şi funcţiile de conducere
A) Structura
Art. 36. ITRCF cuprinde două facultăţi, precum şi alte structuri funcţionale pentru cercetarea
ştiinţifică, pentru cooperarea cu instituţii de învăţământ şi de cercetare din ţară şi străinătate,
pentru documentare, pentru editare de carte universitară etc. ITRCF include, de asemenea,
structuri funcţionale pentru asigurarea serviciilor administrative, a resurselor umane, financiarcontabile, tehnice şi sociale ((cf. Sapientia Christiana, artt. 66-71; 79-80; Optatam totius , 15-16;
CDC, cann. 251- 252).
Art. 37. (1) Facultatea este unitatea funcţională de bază a Institutului care elaborează şi
gestionează programele de studii. Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii din cadrul
ştiinţelor filosofice şi teologice.
(2) În cadrul acestor structuri este cuprins: personal didactic titular, studenţi, cercetători
ştiinţifici, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic.
(3) Facultatea se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează la propunerea şi cu aprobarea
Senatului Institutului, după o consultare prealabilă a Ministrului provincial cu Definitoriul Său
prin hotărâre a Guvernului privind structura instituţiilor de învăţământ superior. Facultatea se
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individualizează prin domenii de specializare, programe de studiu şi durata studiilor precum şi
prin condiţiile de admitere şi de absolvire.
(4) Facultatea este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul prezentei Carte, al
regulamentelor Institutului şi al propriilor regulamente.
(5) Structura de conducere a facultăţii este consiliul facultăţii. Consiliul facultăţii este condus
de către decan. Evidenţa studenţilor şi a situaţiei lor profesionale este de competenţa
secretariatelor care funcţionează în cadrul fiecărei facultăţi.
Art. 38. (1) Centrul de cercetare este o structură care are ca obiectiv principal activitatea de
cercetare ştiinţifică în domeniul filosofiei sau al teologiei.
(2) În ITRCF pot exista atât centre de cercetare proprii, cât şi centre de cercetare constituite
în cooperare cu alte instituţii similare din cadrul Ordinului Franciscan sau ale Uniunii Europene,
care să adere cu fermitate la Cuvântul lui Dumnezeu, la Învăţătura Magisteriului Bisericii şi care
adoptă în mod înţelept exigenţa cercetărilor ştiinţifice la nevoile pastorale ale poporului lui
Dumnezeu, (cf. Sapientia Christiana, artt. 38-39).
Art. 39. (1) Funcţionarea ITRCF din Roman este asigurată de către structurile de conducere,
de organele de conducere ale unităţilor structurale componente.
(2) În ITRCF din Roman structurile de conducere sunt: senatul Institutului, consiliul de
administraţie şi consiliile facultăţilor.
(3) Structura organelor de conducere de la toate nivelurile respectă principiul
reprezentativităţii. Ea este definită de către senat printr-un algoritm aprobat de acesta şi care are
la bază numărul total al personalului cu funcţia de bază în Institut.
(4) Componenţa structurilor de conducere se stabileşte prin vot direct, secret, egal şi
universal, potrivit metodologiei specifice, cu excepţia decanilor unde procedura de stabilire este
concursul. (cf. CDC, cann. 165-173; 176-179).
Art. 40. (1) Senatul reprezintă cel mai înalt for de decizie şi deliberare din cadrul ITRCF.
(2) Activitatea senatului se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu prevederile
prezentei carte precum şi cu cele din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
(3) Mandatul senatului este de patru ani.
Art. 41. Senatul ITRCF format în proporţie de 75% din reprezentanţi ai personalului didactic
şi de cercetare titulari în Institut, aleşi în consiliile facultăţilor şi a Centrelor de Cercetare din
subordinea Institutului şi 25% din reprezentanţi ai studenţilor. Membrii Senatului sunt aleşi
pentru o perioadă de patru ani, cu excepţia studenţilor, ai căror reprezentanţi îşi pierd această
calitate după absolvirea facultăţii (cf. Legea Educaţiei Naţionale, art. 208).
Art. 42. Senatul are următoarele competenţe:
a. adoptă Carta şi regulamentele de funcţionare ale Institutului, precum şi orice
modificări ale acestora;
b. alege, prin vot secret, un preşedinte care conduce şedinţele senatului ITRCF şi
reprezintă senatul în raporturile cu rectorul.
c. aprobă planurile de învăţământ ale facultăţilor;
d. validează alegerile decanilor şi consiliilor facultăţilor;
e. aprobă raportul consiliilor de administraţie cu privire la constituirea şi execuţia
bugetului;
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f. validează rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor de asistenţi şi lectori,
avizate de către consiliile facultăţilor.
g. Senatul universitar poate fi convocat de rector sau la cererea a cel puţin o treime
dintre membrii senatului universitar.
Art. 43. (1) În cazul vacantării unui loc în funcţiile de conducere al Institutului se aplică
aceeaşi procedură de alegere, referitoare la poziţia respectivă şi în termen de 60 de zile de la
declararea vacanţei funcţiei.
(2) În toate cazurile structurilor de conducere se aplică principiul democratic al majorităţii
exprimate. Fiecare organ colectiv de conducere poate lua decizii legal valabile numai în cazul
îndeplinirii condiţiei de cvorum şi în conformitate cu prezenta cartă şi cu legislaţia în vigoare.
Art. 44. Din Consiliul de administraţie fac parte: rectorul, decanii şi directorul economic
numit de Provincie precum şi alte persoane al căror statut de membru este aprobat de senat la
propunerea rectorului.
Art. 45. Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii, prezidat de decan. Facultatea îşi
elaborează propriul regulament prin care îşi asigură desfăşurarea studiilor şi a cercetării
ştiinţifice, perfecţionarea şi evaluarea periodică a personalului precum şi cele referitoare la
managementul resurselor umane din facultate.
Art. 46. (1) Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii.
(2) Numărul de membri din fiecare consiliu de facultate este după normative elaborate de
către senat. Din numărul total de membri 75% sunt cadre didactice sau de cercetare ştiinţifică
titulare iar 25% sunt studenţi.
(3) Consiliul facultăţii se constituie în urma alegerilor desfăşurate în toate structurile
subordonate acesteia prin exprimarea votului universal, egal, direct şi secret de către toate cadrele
didactice titulare, cadrele de cercetare ştiinţifică titulare precum şi studenţi.
(4) Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret al tuturor
studenţilor înmatriculaţi la programele de studii ale facultăţii.
(5) Reprezentanţii personalul didactic şi de cercetare pot fi membri ai consiliului facultăţii
atâta vreme cât deţin statutul de titular în facultate.
(6) Reprezentanţii studenţilor pot fi membri ai consiliului facultăţii
atâta vreme cât îşi păstrează statutul deţinut la data alegerii lor.
(7) Consiliul facultăţii nou ales este validat de către senatul universitar.
(8) Şedinţele consiliului facultăţii sunt conduse de către decan. (10) Consiliul facultăţii se
întruneşte trimestrial în sesiune ordinară, şi în sesiuni extraordinare.
(9) Hotărârile consiliului facultăţii se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă
numărul acestora reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.
Art. 47. Competenţele consiliului facultăţii se referă la toate problemele vieţii academice din
facultate precum şi la aplicarea hotărârilor senatului. El are următoarele competenţe:
a) elaborează şi avizează planurile de învăţământ;
b) întocmeşte rapoartele de autoevaluare;
c) evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din cadrul facultăţii;
d) aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de asistent şi
lector universitar;
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

aprobă acordarea titlurilor didactice de asistent şi lector universitar;
avizează statele de funcţii şi personal didactic;
propune condiţiile specifice de admitere şi organizează concursurile de admitere;
stabileşte lista studenţilor care beneficiază de burse;
stabileşte modalităţile de alegere a organismelor de conducere din facultate;
organizează manifestări ştiinţifice;
stabileşte, cu aprobarea Senatului, acorduri de colaborare cu instituţii din ţară sau
străinătate.

B) Funcţiile de conducere
B.1. Rectorul
Art. 48 (1) Rectorul este conducătorul principal al activităţilor academice şi administrative din
Institut.
(2) El reprezintă legal ITRCF din Roman în relaţiile cu terţii, realizează conducerea
executivă şi este ordonatorul de credite al Institutului.
(3) Rectorul este ales conform prevederilor stabilite de art. 209, alin. 1, lit b din Legea
Educaţiei Naţionale şi confirmat de Ministrul provincial cu Definitoriul Său.
(4) Durata mandatului de rector este de 4 ani acesta putând fi înnoit cel mult o dată, în urma
unui nou proces electiv sau a unui nou concurs public.
(5) O persoană nu poate fi rector al Institutului pentru mai mult de 8 ani, indiferent de
perioada în care s-au desfăşurat mandatele şi de întreruperile acestora.
(7) Rectorul confirmat încheie, pentru perioada mandatului, un contract de management cu
senatul universitar, care cuprinde indicatorii de performanţă managerială.
Art. 49. Rectorul are următoarele atribuţii:
(1) realizează managementul şi conducerea operativă a Institutului;
(2) conduce consiliul de administraţie al ITRCF;
(3) convoacă senatul universitar;
(4) propune spre aprobare senatului universitar structura şi reglementările de funcţionare ale
Institutului;
(5) organizează concursul public pentru selectarea decanilor facultăţilor şi emite deciziile de
numire a acestora;
(6) propune spre aprobare anuală senatului universitar proiectul de
buget şi raportul privind execuţia bugetară;
(7) răspunde de buna gestionare a patrimoniului şi de corecta gestiune financiară a
Institutului;
(8) semnează actele oficiale, înscrisurile, actele financiar–contabile, întocmite şi emise de
către ITRCF;
(9) emite deciziile în legătură cu regimul matricol al studenţilor;
(10) emite deciziile privind angajarea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de
muncă ale angajaţilor ITRCF;
(11) anulează, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci
când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor
Codului de etică şi deontologie universitară,
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(12) aprobă atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, stabilite în fişa individuală
a postului,
(13) asigură buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării
standardelor de calitate în mediul universitar, de etică
universitară şi legislaţiei în vigoare,
(14) aprobă structura şi componenţa Comisiei de etică şi deontologie
universitară propusă de către consiliul de administraţie şi avizată de către senatul universitar,
(15) propune consiliului de administraţie efectuarea examenului medical complet în situaţii
excepţionale, de inaptitudine profesională de natură psiho-comportamentală,
(16) asigură condiţiile pentru aplicarea prevederilor Regulamentului intern, Codului de etică
şi deontologie universitară, precum şi a celorlalte acte normative interne ale ITRCF,
(17) prezintă, în faţa senatului, rapoarte privind îndeplinirea misiunii şi a obiectivelor
strategice,
(18) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de senatul universitar, în conformitate cu contractul de
management şi legislaţia în vigoare,
(19) în virtutea răspunderii publice, rectorul: prezintă senatului universitar, în luna martie a
fiecărui an, raportul privind starea Institutului;
(20) face publice deciziile sale şi pe cele ale consiliului de administraţie,
Art. 50. (1) Ţinându-se cont de conţinutul dogmatic şi canonic al cultului fondator în cadrul
ITRCF Rectorul poate fi demis de către senatul academic când se constatată cel puţin una dintre
următoarele abateri ale acestuia:
¾ nu-şi îndeplineşte indicatorii de performanţă managerială asumaţi şi nu respectă
celelalte obligaţii specificate;
¾ încalcă legislaţia şi normele de etică universitară;
¾ aduce prejudicii intereselor Institutului;
(2) Rectorul răspunde pentru activitatea sa în faţa senatului Institutului şi a Ministrului
provincial.
Art. 51. Declanşarea procedurii de demitere a rectorului se face la propunerea a 2/3 din
membrii senatului, având consimţământul Ministrului provincial cu Definitoriul Său în baza
sesizării Consiliului de etică şi deontologie şi cu consultarea membrilor senatului.
B.2. Decanul
Art. 52. (1) Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul acesteia. El este
selectat prin concurs public organizat de noul rector şi validat de senatul universitar. La concurs
pot participa candidații avizați de consiliul facultății cu votul majorității simple a membrilor
acestuia și pe baza unei metodologii specifice elaborate de senatul universitar. Consiliul facultății
validează cel puțin 2 candidați (cf. Legea Educaţiei Naţionale, art. 211, 4, art. 364, alin 2).
(2) Decanul numit prin decizie a rectorului devine membru de drept al consiliului de
administraţie al Institutului pe durata mandatului acestuia.
Art. 53. Decanul are următoarele atribuţii:
(1) reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea facultăţii;
(2) prezintă anual un raport consiliului facultăţii privind starea facultăţii;
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(3) conduce şedinţele consiliului facultăţii şi aplică hotărârile rectorului, consiliului de
administraţie şi senatului universitar;
(4) face demersuri în vederea soluţionării problemelor stabilite prin norme juridice,
regulamente sau atribuite de către consiliul facultăţii;
(5) coordonează relaţiile internaţionale ale facultăţii;
(6) coordonează activitatea de acreditare şi de evaluare academică a programelor de studii;
(7) semnează acordurile încheiate cu alte facultăţi similare şi documentele de studii;
(9) coordonează activităţile de admitere la facultate;
(10) răspunde pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile
respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;
(11) propune şi pune în aplicare sancţiunile disciplinare stabilite de către consiliul facultăţii
sau comisia de etică şi deontologie universitară, conform legii;
(12) decide anularea rezultatelor unui examen sau ale altui tip de evaluare dacă acestea au
fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie
universitară;
(13) prezintă anual şi ori de câte ori este nevoie rapoarte consiliului de administraţie;
(14) face publice propriile decizii şi pe cele ale consiliului facultăţii.
Art. 54. (1) Ţinându-se cont de conţinutul dogmatic şi canonic al ITRCF, Decanul poate fi
demis de către Rector, în urma consultării consiliului facultăţii, când este constatată cel puţin una
dintre următoarele abateri ale acestuia:
¾ nu-şi îndeplineşte indicatorii de performanţă managerială şi nu respectă celelalte
obligaţi specificate în decizia de numire;
¾ încalcă legislaţia şi normele de etică universitară;
¾ aduce prejudicii intereselor Institutului;
¾ i s-a retras avizul de către consiliul facultăţii.
Art. 55. (1) Candidaţii pentru orice funcţie de conducere trebuie să respecte specificul
doctrinei catolice.
(2) Funcţiile de conducere din ITRCF se aleg pentru o perioadă de patru ani. În cazul
eliberării unui loc în funcţiile de conducere, se procedează la alegeri parţiale. Mandatul celor
aleşi expiră odată cu primele alegeri planificate.
Art. 56. La începutul exercitării funcţiei primite cadrele didactice şi de cercetare în cadrul
ITRCF, vor face profesiunea de credinţă, după formula aprobată de Scaunul Apostolic. (cf. CDC
1983, can. 833, 7).

Titlul VIII
Procedura de adoptare şi modificare a Cartei
Art. 57. Prezenta Cartă este în acord cu normele Codului de Drept Canonic, cu prevederile
Constituţiei României şi ale Legii Educaţiei Naţionale.
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