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Notă istorică 

 

Seminarul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman (Casa de 

formare) își are rădăcinile bine ancorate în viața și originea realităților 

catolice de pe aceste meleaguri. Încă din veacul al XIII-lea preoții misionari 

franciscani, veniți în cea mai mare parte din Italia, au contribuit la formarea 

clerului catolic indigen. 

După întemeierea Provinciei „Sfântul Iosif” (OFM Conv.), în anul 1895, 

unul dintre principalele eforturi ale conducerii ei a fost și acela de a 

coordona formarea tinerilor candidați, dornici să îmbrățișeze stilul de viață 

franciscan. Drept urmare, în 1897 s-a inaugurat structura formativă a 

Seminarului din Hălăucești, îngrijind în mod deosebit vocațiile 

adolescenților care frecventau cursurile gimnaziale. În schimb, tinerii care 

doreau să continue procesul formativ, urmând cursurile filozofice și 

teologice în vederea ordinelor sacre, erau trimiși în casele formative din 

străinătate, în mod deosebit, în Italia. Această situație a durat până în anul 

1932, când Provincia a deschis Facultatea de Teologie „Sfântul Bonaventura” 

din la Luizi-Călugăra (Bacău), inclusiv structura formativă adecvată. După 

mai bine de 16 ani de funcționare, în 1949, aceasta a fost închisă de regimul 

comunist, iar arhiva a fost arsă.  

Abia după evenimentele din 1989, când Provincia și-a putut relua 

cursul activităților și apostolatului specific, reorganizându-și prezența și 

slujirea, în luna mai a anului 1990, a deschis la Nisiporești, în mod 

provizoriu, o casă de formare în spațiul parohial, care să primească și să se 

îngrijească de primele roade ale jertfei fraților din timpul comunismului, 

tineri dornici să trăiască spiritualitatea franciscană. Susținuți de ajutorul 

Domnului și prin trudele fraților și ale credincioșilor, în anul 1991 s-a 

deschis la Roman, mai întâi „în chirie” la Liceul nr. 1, iar mai apoi în sediul 

noii clădiri de pe str. Ștefan cel Mare, 258/B, Seminarul Teologic Romano-

Catolic Franciscan, care să se ocupe de formarea integrală și armonioasă a 

tinerilor frați profeși, unde funcționează și Institutul Teologic Romano-

Catolic Franciscan care asigură pregătirea filosofică și teologică a viitorilor 

prezbiteri. 
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Introducere 
 

 

Un frate franciscan este, prin excelență, un discipol misionar. Misiunea 

este inima propriei identități ca frați franciscani. Este necesar așadar să i se 

dea formării o amprentă misionară; o formare „în ieșire”, deschisă către 

oameni, dinamică, creativă, existențială, centrată pe ceea ce este esențial, 

pe ceea ce este mai important.  

 

Acest lucru comportă în mod deosebit următoarele: că seminarul este 

o școală de sfințenie, unde persoana este ajutată să aibă o relație cu 

Dumnezeu, tot mai strânsă și profundă, care se răsfrânge în viața de zi cu zi 

și devine mărturie care atrage și luminează; că viața în cotidianitatea și 

concretețea ei, cu provocările ei, este un loc formativ; necesitatea de a fi o 

fraternitate deschisă, primitoare și care se dăruiește, în mijlocul lumii și 

pentru lume, cu pasiune pentru Dumnezeu și om, chemată să-l ducă cu 

bucurie pe Cristos celorlalți.  

 

 

 

Fr. Marius-Petru Bîlha, rector 

Roman, 29 noiembrie 2017 
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A. Post-noviciatul: descriere, obiective, linii formative 
 

1. Ca și etapă de formare, post-noviciatul (Seminarul mare) este perioada 

în care fratele: 

- consolidează drumul de urmare a lui Cristos; 

- perfecționează formarea sa umană, spirituală, socio-culturală,  

teologică, profesională, pastorală și carismatică;  

- trăiește cu angajare și coerență consacrarea și voturile, pregătindu-se 

la o viață de slujire;  

- continuă discernământul cu privire la vocația sa;  

- aprofundează și asimilează tot mai mult carisma franciscană;  

- crește în mod activ, în spirit de colaborare și cu responsabilitate în 

trăirea fraternității;  

- face diferite activități pastorale și de voluntariat; 

- se pregătește la profesiunea solemnă și la primirea ordinelor sacre. 
 

2. Obiectivul general:  

- consolidarea drumului de urmare a lui Cristos, după exemplul 

sfântului Francisc, spre dăruire definitivă în fraternitate, printr-un 

discernământ autentic, trăind Evanghelia, acționând inspirați de Duhul 

Sfânt (cf. DF  78). 
 

3. Obiective specifice: 

a)  conștientizarea prezenței lui Dumnezeu cel viu în viața proprie; 

b)  trăirea reală și autentică a consacrării prin voturile profesate, ca act 

de dăruire totală lui Dumnezeu și ca semn profetic pentru lumea de 

astăzi; 

c)  responsabilizarea tot mai adâncă față de fratele primit de la Domnul, 

ca un dar unic și prețios; 

d)  trăirea vieții de zi cu zi, crescând în capacitatea de a-și risca existența 

proprie la lumina Evangheliei, pentru Biserica de construit și fratele 

de slujit; 

e)  întărirea identității franciscane și sensului de apartenență la Ordinul 

nostru și Provincie; 

f)  completarea studiilor academice care pregătesc fratele la opțiunea sa 

de viață (frate religios sau frate cleric).  
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4. Principii și linii formative: 

a)  Principalul formator: Sfânta Treime; Tatăl, prin opera Duhului Sfânt, 

formează în inima fraților sentimentele Fiului (VC 66); 

b)  Formarea la libertatea responsabilă și creativă: „eu mi-am făcut 

propria parte, pe a voastră să v-o învețe Cristos”; 

c)  Formarea în comunitate și pentru comunitate: a deveni constructori ai 

fraternității, nu consumatori ai ei; sfidarea principală este aceea între 

autonomie și relație, ca spațiu de creștere, respectând drumul 

propriu și al celuilalt; 

d)  Participarea responsabilă la proiectul de formare din partea fratelui în 

formare, protagonist al propriei istorii și a celei comunitare; 

e)  Formare personalizată prin colocvii formative lunare cu formatorul 

responsabil, direcțiunea spirituală, cu ajutorul psihologic pentru cine 

dorește; 

f)  Docibilitas: abilitarea în a învăța de la viață pentru toată viața 

(asumarea cotidianității și  experienței ca și categorii formative); 

g)  Formare integrală: darurile vocaționale și carismatice exprim totala 

consacrare a persoanei  lui Dumnezeu în urmarea lui Cristos. 

Formarea trebuie să-și asume caracteristica totalității. Va trebui să fie 

formarea întregii persoane, în fiecare aspect al individualității sale, în 

comportamentele și în intențiile ei. Formarea, pentru a fi totală, va 

cuprinde toate ariile vieții creștine și a vieții consacrate (cf. VC 65). 

Așadar, pentru a ajunge la acest obiectiv este necesar să se adopte un 

model pedagogic integrat: un drum care să permită comunităţii 

formative să colaboreze la acţiunea Duhului Sfânt, ținând cont de 

toate dimensiunile formării: umano-fraternă, spirituală, intelectuală, 

pastorală și carismatică.  

 

B. Responsabilități în cadrul comunității formative 
 

5. În misiunea de formare este un lucru tot mai necesar să se lucreze în 

echipă, în cadrul căreia formatorii, fiecare conform responsabilității proprii, 

să contribuie la programarea, desfășurarea și evaluarea slujirii, făcând 

astfel tot mai bogată experiența formativă în aspectele sale umane şi 

spirituale ale fiecărei persoane. 
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Echipa formativă va avea o anumită autonomie în cadrul comunității 

conventuale și va trebui să demonstreze o adevărată comuniune de 

afecțiune, menținând relații de încredere între membri, printr-un dialog 

deschis şi continuu, creând astfel un climat familial în ambientul educativ 

(cf. DF  41). 
 

6. Rectorul (cf. DVP 134): 

- este primul responsabil al comunității formative și al procesului 

formativ în Seminar; drept urmare, în comuniune cu ceilalți formatori 

şi cu Directorul spiritual, coordonează acțiunea formativă a fraților 

studenți, străduindu-se să le ofere mijloacele necesare pentru 

discernământul şi maturizarea vocațională; 

- este animatorul echipei formative, stabilind cu ceilalți formatori o 

colaborare fraternă, profundă şi leală;  

- este reprezentantul legal al Seminarului, atât în cadrul ecleziastic, cât 

şi civil (cf. CIC, can. 238 § 2); 

- menține un dialog frecvent și personal cu frații studenți în vederea 

creșterii și maturizării lor vocaționale; 

- se exprimă asupra idoneității candidaților la profesiunea solemnă, la 

ministerele şi ordinele sacre, în urma dialogului și aportului dat și de 

ceilalți formatori și educatori; 

- în colaborare cu conducerea Institutului, coordonează acțiunea 

educativă și academică a studenților. 
 

7. Vice-rectorul (cf. DVP 135): 

- ajută pe Rector în slujirea sa educativă și formativă, cu discreția 

cuvenită, şi, în absența acestuia, îl înlocuiește;  

- coordonează activitățile fraterne împreună cu comisia fraternă și 

culturală, precum şi activitățile de voluntariat și apostolat ale fraților 

studenți; 

- coordonează, împreună cu Directorul spiritual, activitățile și inițiativele 

comisiei liturgice;  

- colaborează cu Rectorul la însoțirea formativă a fraților studenți și la 

evaluarea lor; este responsabilul direct al unui grup formativ (activități 

și colocvii formative); 

- este responsabil cu ordinea și disciplina în casa de formare. 
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8. Economul: 

- gestionează administrația și economia comunității formative (casa 

comună, sala fraternă, infirmeria, capela); 

- se îngrijește de întreținerea mașinilor; 

- prezintă situația economică și administrativă a comunității formative 

în cadrul capitulelor conventuale formative;    

- chiar dacă nu face parte din echipa formativă, acționează în strânsă 

colaborare și în spirit fratern cu formatorii. 
  

9. Directorul spiritual (cf. DF 42-43, cf. DVP 136): 

- oferă fraților în formare, în cadrul relației de for intern a direcțiunii 

spirituale, o însoțire spirituală constantă, calificată și personalizată;  

- pentru a asigura un climat de încredere, deschidere și sinceritate, 

prezența lui va fi una discretă, nefăcând parte din echipa formativă și 

participând parțial la inițiativele comunității formative; 

- în colaborare cu echipa formativă și grupul liturgic contribuie la 

animarea vieții spirituale și liturgice în casa de formare;  

- coordonează activitatea celorlalți directori spirituali şi a eventualilor 

duhovnici sau confesori externi. 

 

C. Dimensiuni și mijloace ale formării 
 

C1. Dimensiunea umană și fraternă 
 

10. Formarea umană și fraternă vizează dezvoltarea propriei personalități 

(cunoașterea de sine - capacități, atitudini, limite – și capacitatea 

relațională), având ca model și izvor pe Cristos, omul desăvârșit (harul 

presupune natura, nu o înlocuiește, ci o perfecționează). Deci este necesar a 

cultiva în frați umilința, curajul, simțul practic, mărinimia inimii, 

corectitudinea în judecată, toleranța și transparență, iubirea față de adevăr 

și onestitatea. De o importanță deosebită în contextul actual sunt libertatea 

interioară a persoanei consacrate, integritatea afectivă, capacitatea de a 

comunica cu ceilalți, serenitatea duhului și sensibilitatea pentru cei care 

suferă, iubirea față de adevăr, coerența liniară dintre a spune și a face (cf. 

VC 71).  

Iată principale scopuri de fixat:  

- educarea la libertatea responsabilă, suscitând decizii libere și 

coerente, favorizând capacitatea de inițiativă și creativitatea 
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persoanei, implicarea persoanei și simțul de răspundere în ceea ce 

privesc acțiunile proprii;  

- capacitatea de autocontrol;  

- capacitatea de a-și organiza propria viață și de a trăi cu 

responsabilitate timpul la dispoziție; 

- capacitatea de a trăi cu bucurie și maturitate afectivă alegerea 

celibatară;   

- capacitatea de a se relaționa senin cu ceilalți, colaborând și lucrând 

împreună;  

- capacitatea de a se adapta la diferite situații și moduri de viață. 
 

11. Fiecare să se îngrijească să cultive acele virtuți umane indispensabile 

pentru a trăi relații mature, echilibrate și sănătoase cu ceilalți: sinceritatea, 

fidelitatea față de cuvântul dat, discreția și caritatea în dialog și, cât privește 

corecțiunea fraternă, valorizarea pozitivului din celălalt, depășirea de 

prejudecăți și condiționări; o importanță aparte se va da capacității de a se 

relaționa matur cu persoanele de sex feminin. 
 

12. Din punct de vedere fizic, îngrijirea sănătății are o importanță deosebită, 

împreună cu dobândirea unui stil de viață sănătos printr-o alimentație 

echilibrată și sănătoasă, activități motorii (sport), odihna necesară.  

Din punct de vedere psihologic, o preocupare constantă va fi constituția 

unei persoane stabile, caracterizată de echilibru afectiv, de autostimă, de 

stăpânirea de sine și de o sexualitate bine integrată. Util va putea fi ajutorul 

oferit de științele umane și în mod special de psihologie. 

Din punct de vedere moral, se va pune accent pe exigența ca fratele în 

formare să ajungă progresiv să aibă o conștiință formată, adică să devină o 

persoană responsabilă, capabilă să ia decizii corecte, înzestrată cu o 

judecată dreaptă și o percepție obiectivă a persoanelor și evenimentelor. 

 

C2. Dimensiunea spirituală  
 

13. Formarea spirituală este orientată să alimenteze și să susțină 

comuniunea cu Dumnezeu și cu frații, în prietenia cu Isus și într-o atitudine 

de docilitate față de Duhul Sfânt. Primatul vieții spirituale este indiscutabil în 

procesul identitar și formativ. În ea persoana consacrată își regăsește 

identitatea sa și o seninătate profundă, crește în ceea ce privește atenția la 

provocările cotidiane ale Cuvântului lui Dumnezeu și se lasă condusă de 
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inspirația originară a propriului institut. Sub acțiunea Duhului Sfânt, sunt 

apărate cu tenacitate timpurile de rugăciune, de tăcere, de solitudine și se 

imploră cu insistență de sus darul înțelepciunii în oboseala fiecărei zile (cf. 

VC 71). 
 

14. Centrul formării spirituale este unirea personală cu Cristos, care se 

naşte şi se alimentează în mod deosebit din Euharistie și Cuvânt, momente 

privilegiate de întâlnire cu Cristos. Drept urmare, fiecare va încerca să 

mediteze și să trăiască într-un mod tot mai profund și fecund întâlnirea cu 

Cuvântul cotidian oferit de înțelepciunea liturgică (Liturgia Cuvântului, 

lecturi de la Oficiul lecturilor), precum și prin Lectio divina; o atenție și o 

grijă cu totul deosebită va fi acordată pregătirii și celebrării euharistice, 

adevărată și autentică școală de dăruire și de iubire.  

 

15. După un drum de pregătire adecvat frații studenți din primul an de 

teologie vor putea primi lectoratul, iar cei din al doilea an, acolitatul. 

Lectoratul propune fratelui în formare «„provocarea” de a se lăsa 

transformat de Cuvântul lui Dumnezeu, obiect al rugăciunii sale şi al 

studiului său. Conferirea acolitatului implică o participare mai profundă la 

misterul lui Cristos care se dăruieşte şi este prezent în Euharistie, în 

adunare şi în frate» (DVP 72). 
 

16. De asemenea se vor pregăti cu atenție și se vor trăi cu demnitate și 

intensitate celelalte momente de rugăciune comunitară precum: liturgia 

orelor, rozariul, adorația. În schimb fiecare frate va căuta să acorde un timp 

suficient și constant momentelor de rugăciune personală, cultivând astfel o 

relație tot mai strânsă și intimă cu Domnul. 

 

17. Exerciţiile spirituale anuale, timp de verificare profundă în întâlnirea 

prelungită şi de prietenie cu Domnul, trăite într-un climat de reculegere şi 

de tăcere, vor trebui să găsească o continuitate, în timpul anului, în 

reculegerile lunare şi în rugăciunea zilnică. 

 

18. Frații să fie invitați să cultive o devoţiune autentică şi filială către 

Preasfânta Fecioară Maria, fie prin amintirea sa în liturgie, cât şi în evlavia 

populară, îndeosebi cu recitarea Rozariului şi a antifonului Angelus Domini. 

În afară de asta, să nu se uite importanţa unei devoţiuni sincere faţă de 
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sfinţi, între care Sf. Iosif, soţul Preasfintei Fecioare, Patronul Bisericii 

Universale și al Provinciei noastre, Sf. Francisc din Assisi, fondatorul 

Ordinului franciscan și părintele nostru spiritual.  Pentru aceasta se va da 

un spațiu și un timp deosebite pregătirii și trăirii intense și bucuroase a 

sărbătorilor franciscane.  
 

19. Direcţiunea spirituală, frecventă și făcută cu regularitate, va fi 

valorizată fiind un instrument privilegiat și indispensabil pentru creşterea 

integrală a persoanei; Directorul spiritual este de preferat să fie ales, de 

acord cu Rectorul, dintre cei propuși de Seminar. Totuşi fratele student,  cu 

aprobarea Rectorului, poate să-şi aleagă ca Director spiritual şi un alt preot 

(cf. CIC, cann. 239 § 2; 246 § 4; CCEO, can. 339 § 1). 
 

20. Pe parcursul anilor de formare, fundamentală va fi trăirea tot mai 

coerentă a unei vieți conforme cu sfaturile evanghelice: 
 

a) Castitatea: apartenența totală lui Dumnezeu, dăruindu-i inima doar Lui, 

umplând-o de iubirea lui infinită, unind mistica (primatul lui Dumnezeu, 

viziunea teologică a castității, rugăciunea, viața de uniune cu Dumnezeu) 

cu ascetica (detașare, mortificare, sacrificiu, vigilență). Castitatea cere de 

asemenea respectarea unei anumite privacy, a clauzurii, precum și 

vigilență în ceea ce privește folosirea mijloacelor moderne de 

comunicare. 

 

b) Sărăcia, renunțarea, detașarea de bunurile acestei lumi, punând 

încrederea doar în Dumnezeu, bogăția noastră, pentru a-l urma liberi și 

eliberați: o provocare continuă pentru viața noastră în această lume 

consumistă și burgheză, dar și o mărturie pe care lumea o așteaptă de 

la noi. Este o atitudine a inimii, dimensiune spirituală, dar care cere și o 

manifestare externă, făcută din alegri concrete, curajoase, radicale, fie 

la nivel personal ca și la nivel comunitar: modul de a folosi bunurile 

materiale, grija față de casă, alegerea mijloacelor simple și ordinare 

(celular, aparat de fotografiat, computer, tabletă etc.) și folosirea lor cu 

responsabilitate și ținând cont de dinamicele vieții fraterne, acceptarea 

contrarietăților, a neajunsurilor și a lipsurilor vieții fără a se plânge, 

sobrietatea, folosirea cu discernământ a banilor, transparența 

economică, sensibilitatea față de cei săraci și marginalizați, solidaritatea, 

generozitatea.  
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c) Ascultarea, conformându-se voinței lui Dumnezeu, cunoscută prin 

Cuvântul său, medierile umane, viața de zi cu zi (frați-comunitate), 

studiu. Pentru aceasta este nevoie de tăcere, spirit de rugăciune, 

corectitudine interioară, docilitate la vocea Duhului Sfânt. În acest sens 

este importantă relația de ascultare față de formatori și superiorii casei, 

caracterizată de încredere, disponibilitate, sinceritate și docilitate. 

 

21. Comisia liturgică se va ocupa mai îndeaproape de animarea, 

programarea, promovarea, aprofundarea cunoașterii și vieții liturgice din 

comunitatea formativă. Drept urmare va trebui: 

- să pregătească calendarul liturgic general ținând cont de timpurile 

liturgice, sărbătorile și tradițiile franciscane și alte momente și 

celebrări semnificative pentru viața comunității și să-l prezinte 

capitolului spre aprobare; 

- să prevadă buna organizare și desfășurare a momentelor de 

celebrare comunitară (liturgia orelor; Sf. Euharistie; privegheri de 

rugăciune; adorații); 

- să propună capitolului diferite inițiative pentru o mai bună, 

diversificată și intensă trăire a celebrărilor liturgice comunitare. 
 

a) Comisia să aibă prezent că orarul rugăciunii comunitare (Euharistia și 

liturgia orelor) ce nu poate fi modificat fără părerea pozitivă a părintelui 

Rector și, după caz, a Capitolului formativ. La fel, inițiativele comunitare 

dinafara orarului ordinar au nevoie de aprobarea părintelui Rector și, 

după caz, al Capitulului.  

b) Comisia să se întrunească cel puțin o dată pe lună, de preferat înainte 

de Capitulul formativ.  

c) Din comisia liturgică să facă parte câte un membru din grupurile 

liturgice, din care să nu lipsească un organist, un sacristan și un 

ceremonier, cu participarea unui membru din echipa formativă și a 

părintelui spiritual. 

 

C3. Dimensiunea intelectuală și culturală 
 

22. Seminarul mare al Provinciei are scopul de a-i forma în mod integral pe 

frați, formare ce include pregătirea lor teologică și culturală. Din acest 

motiv, este strâns legat de Institutul Teologic care se ocupă în mod direct de 
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partea academică. Pentru a asigura un nivel de pregătire cât mai bun și 

adecvat fraților, precum și în vederea actualizării unui proces formativ 

armonios, Rectorul seminarului va colabora strâns și în spirit de comuniune 

cu responsabilii Institutului Teologic (Rectorul Institutului, Decanul Facultății 

de Teologie).  
 

23. Formarea intelectuală are ca scop obţinerea de către frații studenți a 

unei competenţe solide în domeniul filosofic şi teologic, precum şi a unei 

pregătiri culturale cu caracter general, aşa încât să le permită să vestească 

în mod credibil şi comprehensibil pentru omul de astăzi mesajul evanghelic, 

să se pună în mod rodnic în dialog cu lumea contemporană şi să susţină, cu 

lumina raţiunii, adevărul credinţei, arătându-i frumuseţea (cf. DVP 116).  
 

a) Studiul aprofundat şi organic al filosofiei şi al teologiei este instrumentul 

cel mai potrivit în vederea însuşirii acelei forma mentis care permite să 

se înfrunte întrebările şi provocările care se prezintă în exercitarea 

slujirii, interpretându-le într-o optică de credinţă (cf. DVP 118).  

b) Studiul este un dar, recunoscut ca atare de Ordinul nostru chiar de la 

începuturile sale, parte integrantă din identitatea carismatică și slujirea 

eclezială, lucru care ne face să-l primim cu iubire reînnoită. Întru aceasta 

rămâne mereu viu și actual îndemnul Sfântului nostru Părinte Francisc, 

ca studiul teologiei să nu stingă în frați spiritul rugăciunii și al devoțiunii 

(cf. FF 252). În ceea ce privește formarea intelectuală a fraților, se va 

face referință la Ratio studiorum a Ordinului. 
 

24. Prezența la cursuri este obligatorie, reglementată de normele în vigoare 

ale Institutului. Eventualele absențe trebuie să fie justificate Rectorului, 

concordate în prealabil cu conducerea și cu respectivii profesori.  
 

25. Fiecare frate student va dedica zilnic, cu responsabilitate și angajare, un 

timp suficient pentru studiul personal, conștient fiind de importanța 

acestuia în procesul său formativ. 
 

26. Frații studenți sunt invitați să aibă un dialog fratern și respectuos cu 

profesorii, valorizând competența și experiența lor.  
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C4. Dimensiunea pastorală și misionară 
 

27. Misiunea apostolică ocupă un loc privilegiat în viața fratelui minor 

conventual care, după exemplul Sf. Francisc, este chemat să fie un om 

misionar (DF 92). Este bine ca frații studenți să aibă posibilitatea de a 

cunoaște diferitele situații de viață și activitatea conventelor, ale Provinciei, 

ale  Bisericii locale, ale Ordinului și ale societății.  
 

28. Formarea pastorală va trebi să fie graduală: drept urmare se va 

desfășura în felul următor:  

- în primii ani de profesiune (anii de filosofie): activități de voluntariat 

(after-school, cămine de bătrâni, case de copii, centre de educare și 

caritative, etc.); 

- după începerea studiilor teologice: activități pastorale (animație 

liturgică, cateheză, asistență grupuri); 

- diaconii: exercitarea ministerului diaconal. 
 

29. Coordonatorul activităților de voluntariat și pastorale va trebui să 

garanteze caracterul lor formativ, îngrijindu-se de programarea și 

evaluarea lor, ținând cont de condițiile personale, de capacitatea cerută de 

situație și de ministerul primit.  
 

a) În afara momentelor de programare și de evaluare comunitară, este 

bine ca în cadrul colocviilor formative să se discute cu o anumită 

constanță și despre incidența formativă a acestor experiențe. 

b) Activitatea de voluntariat și pastorală se va desfășura într-un timp bine 

determinat, ținând cont de programul intern al comunității formative și 

academice. Eventualele excepții vor fi concordate cu formatorul 

coordonator, având consensul Rectorului.  

c) În programarea activităților de voluntariat și pastorale se va face atenție 

ca fiecărui frate să i se ofere posibilitatea de face experiențe variate, în 

ambiente diverse.  

d) Ofertele în urma diferitelor servicii pastorale din timpul anului formativ 

vor fi vărsate casa comună. Aceste sume vor fi folosite îndeosebi pentru 

a acoperi costurile călătoriilor, pentru achiziționarea de materiale 

pastorale, pentru activități caritative.  
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30. Perioada estivă rămâne în continuare un timp de formare și un bun 

prilej pentru ca fiecare frate să se poată îmbogăți succesiv prin prestarea de 

activități pastorale în țară și în străinătate, având posibilitatea de a lărgi 

sfera cunoașterii vieții și operelor Provinciei și ale Ordinului.  
 

a) În această perioadă, după posibilități, se va oferi și posibilitatea de a 

face o experiență în teritoriile de misiune ale Ordinului.  

b) Aceste activități vor fi programate cu anticipație de echipa formativă, 

ținând cont de itinerarul și de exigențele formative ale fiecărui frate.  

c) Ofertele în urma experiențelor estive vor fi folosite ca suplinire a 

activităților formative și fraterne a comunității formative.  

 

C5. Dimensiunea carismatică franciscană 
 

31. O preocupare constantă a formării va fi aceea cu privire la 

aprofundarea și asimilarea carismei franciscane, fraţii lăsându-se 

interpelați și provocați în trăirea ei de semnele timpurilor și de necesitățile 

societății de astăzi, în vederea unei fidelități creative și dinamice.  

Pe lângă valoarea fraternității și tematicile formative care vor fi propuse și 

cu ajutorul cărora se va încerca să se intre în miezul experienței franciscane, 

vor mai fi și alte posibilități de aprofundare a carismei franciscane: 

experiențe de voluntariat (contact cu cei săraci și nevoiași), vizitarea unor 

locuri franciscane semnificative, celebrările liturgice ale sfinților franciscani, 

timpuri speciale din timpul anului liturgic (cum ar fi postul franciscan), 

inițiative, precum săptămâna franciscană.  
 

32. Fraternitatea este fundamentală pentru viața consacrată și în mod 

deosebit pentru viața franciscană, iar pentru aceasta se va bucura de o 

atenție continuă în tot parcursul de formare: fiecare zi va fi ocazie pentru a 

trăi relațiile fraterne, pentru a-l primi pe fiecare frate ca pe un dar, pentru a 

lucra la acele aspecte ale personalității proprii care fac mai dificilă 

conviețuirea, pentru a face din fraternitate un loc teologic. A trăi precum 

frații este o provocare continuă: nu doar simplu fapt de a sta și a trăi 

împreună, dar, mai ales, a-l primi pe celălalt ca manifestarea iubirii și grijii 

lui Cristos, ca pe un adevărat frate, împreună cu care sunt chemat să pășesc 

spre Domnul, construind împreună templul fraternității.  
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33. Chiar dacă nu au şi nu produc efecte juridice (cf. DF 86), capitulele 

conventuale formative se vor celebra în fiecare lună, obişnuind tinerii fraţi 

cu celebrarea Capitulului conventual pe care îl vor celebra mai târziu în 

convente, dar şi pentru a-i responsabiliza mai mult în organizarea, 

programarea şi proiectarea vieții şi activităților comunitare.  
 

a) Capitulele vor fi structurate în general în felul următor:  

- momentul de rugăciune (ex. Rugăciunea vesperelor); 

- momentul formativ sau de introducere spirituală (reflecţie și 

discuții în jurul unei tematici franciscane); 

- prezentarea economiei și revizuirea administrativă; 

- verificarea vieții comunitare, prin corectio fraterna și promovarea 

fraternă; 

- momentul de programare și deliberare.   

b) Ordinea de zi a Capitulului fa vi comunicată anticipat de Rector, dând 

posibilitatea fiecărui frate de a adăuga eventuale argumente pe 

ordinea de zi, concordate în prealabil cu Rectorul.  
 

34.  În ceea ce privește diferitele permisiuni și ieșiri se va proceda conform 

dispozițiilor stabilite la programarea anului formativ.  
 

35. În spirit fratern și în virtutea votului de sărăcie, fiecare frate student va 

prezenta periodic formatorului responsabil propria gestiune economică.  
 

36. În procesul formativ, o importanță deosebită vor avea grupurile 

formative care vor fi alcătuite conform exigențelor formative și vor face 

referință directă la unul dintre formatori; de asemenea, unul dintre frați va 

fi responsabil de grup.  

a) În general, urmând succesiunea anilor de profesiune se vor dezbate 

tematici formative privitoare la urmarea lui Cristos și discipolatul 

franciscan, la viața consacrată franciscană, la profesiunea solemnă, la 

ministerul diaconal și sacerdotal.  

b) Fiecare grup formativ, pe lângă momentele de formare, va trebui să 

programeze reculegerea lunară și eventualele ieșiri fraterne. 
 

37. Momente semnificative vor fi și seratele fraterne trăite la nivel 

comunitar, în mod spontan sau organizat, solicitând implicarea cu bucurie a 

tuturor fraților.  
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38. Haina religioasă este semnul consacrării noastre, a fraternității și 

mărturiei sărăciei (CC 97,1). Va fi purtată la actele comunitare și în acele 

momente în care viața în comun și de apostolat cere un respect și o 

mărturie deosebită (cf. PG 4,5). 
 

39. Nu va trebui să lipsească din viața de seminar munca manuală, izvor 

inegalabil de realism și element indispensabil în viața fiecărui frate 

franciscan, care dispune fratele la slujire.  Practic, aceasta se va concretiza 

în colaborarea efectivă la îngrijirea și întreținerea casei (sectoare, 

responsabilități, diferite munci manuale în folosul comunității). 
 

40. Comisia fraternă și culturală, formată din frații stabiliți în cadrul 

programării de început de an formativ: 

-    împreună cu fratele vice-rector, coordonează și animă seratele 

fraterne, momentele recreative și sportive și de manifestare cultural-

religioasă din casa de formare, ieșirile comunitare și alte inițiative cu 

un caracter cultural-religios;  

-    împreună cu fratele econom, se ocupă de aprovizionarea cu cele 

necesare la sala fraternă;  

-    răspunde de buna funcționare și de întreținerea diferitelor aparate 

(tv, mașină de cafea, proiector etc.); 

-    întocmește și actualizează anual lista corespunzătoare celebrărilor 

zilelor de naștere și onomastice a fraților. 

 

41. În ceea ce privește unele inițiative extraordinare, comisia fraternă va 

trebui să le prezinte spre discuție și aprobare în Capitulul formativ, cu 

înștiințarea și consensul prealabil al Rectorului.  

 

42. Comisia pentru ecologie se va îngriji de următoarele: 

- sensibilizarea fraților în ceea ce privește chestiunile legate de grija față 

de  „casa comună”, a naturii în general; 

- promovarea și punerea în practică a diferitelor forme de ecologizare 

sub sloganul „reciclează, refolosește, redu”: colectarea diferențiată a 

deșeurilor și reciclarea lor, forme de economisire a energiei electrice, 

atenție la a nu risipi apa, refolosirea hârtiei, folosirea mijloacelor de 

transport alternative, etc.; 
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- propunerea unor momente comunitare în care să se privilegieze 

relația cu natura și cu Creatorul: drumeții, momente de rugăciune în 

mijlocul naturii, etc.. 
 

43. Comisia mass-media, formată în general din vice-rectorul coordonator, 

tehno-redactorul, cronicarul, fotograful: 

-    se va ocupa cu calitatea tehnică a comunicării și relația cu exteriorul; 

-    va organiza întocmirea articolelor privitoare la activitățile fraterne și 

formative ale comunității și publicarea lor în spațiul virtual; 

-    se va îngriji de pagina web și facebook a Institutului;  

-    va redacta şi publica cronica seminarului. 
 

44. Mass-media și noile rețele de comunicare socială constituie astăzi „o 

piaţă din care viitorii păstori nu pot să rămână excluși, atât pentru iter-ul lor 

formativ, cât şi pentru viitoarea lor slujire.  Sub acest aspect, folosirea media 

şi apropierea de lumea digitală sunt o parte integrantă a dezvoltării 

personalităţii seminaristului”, a fratelui în formare (DVP 97). „În mod 

deosebit, social network cer să fie inserate (printr-o gestionare vigilentă, dar 

şi senină şi pozitivă) în cadrul trăirii zilnice în comunitatea seminarului. Este 

potrivit ca să fie experimentat ca locuri de noi posibilităţi din punctul de 

vedere al relaţiilor interpersonale, al întâlnirii cu alţii, al confruntării cu 

aproapele, al mărturiei de credinţă, totul într-o perspectivă de creştere 

educativă, care nu poate să nu ia în considerare toate locurile de relaţie în 

care ajunge să trăiască” (DVP 100).  

Fiecare frate în formare așadar este invitat să locuiască în spirit evanghelic 

și fratern această cultură digitală, folosind cu prudență și responsabilitate 

accesoriile și instrumentele necesare (laptop, computer, tabletă, etc.).    
 

45. Există clauzură la etajele locuite (etajele 1 și 2 - corpul de dormitoare 

locuit de fraţii studenți și etajele II, III, IV - corp central, locuit de fraţii din 

comunitatea stabilă). În cazuri particulare și pentru o cauză justă doar 

guardianul (rectorul) o poate suspenda (cf. CC 95,1). 

 

46. În ceea ce privește ospitalitatea (prânz, cină, camere), se va aviza sau, 

când situația o cere, se va cere cu anticipație permisiunea Rectorului. 

 

47. Pentru o mai bună orânduire a vieții formative și academice, pentru a 

evita, de asemenea, ulterioare probleme, pe parcursul anului academic, nu 
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se va susține nici cursuri și nici examene pentru obținerea permisului de 

conducere auto.  
 

48. Cât privește băuturile alcoolice, se consideră suficient a se consuma 

doar când se oferă la masă sau la seratele fraterne; drept urmare, nu este 

permisă deținerea și consumarea lor în camere sau în sala fraternă şi nici în 

alte momente.  

 

D. Pregătirea pentru profesiunea solemnă (cf. DF 96-98) 
 

49. În anul premergător profesiunii solemne, fratelui i se va propune un 

drum specific de pregătire la profesiunea solemnă, care să-l ajute să facă o 

sinteză existențială a drumului de consacrare parcurs, privind în credință la 

trecutul său, citindu-l ca pe o istorie a lui Dumnezeu cu el, verificând cu 

discernământ trăirile actuale, pentru o dăruire generoasă și fecundă pentru 

toată viața. Acest drum se va conclude cu al doilea noviciat și cu profesiunea 

solemnă.  

 

50. Înainte de profesiunea solemnă se cere o evaluare globală scrisă din 

partea Rectorului, discutată și  evaluată împreună cu echipa formativă, 

luând în considerație următoarele componente: 

-    colocviile formative cu candidatul; 

-    autoevaluarea scrisă din partea fratelui în formare; 

-    observațiile din partea confraților săi; 

-    evaluare scolastică şi pastorală. 

Relația finală să fie trimisă Părintelui provincial şi să fie adusă la cunoștința 

fratelui interesat. 
 

51. Această evaluare trebuie să verifice nu numai absența piedicilor grave 

pentru profesiune, dar mai mult, prezența unor anumite calități considerate 

indispensabile într-un frate: 

-    sănătatea fizică şi psihică; 

-    viață spirituală şi sacramentală; 

-    spiritul fratern şi capacitatea de a trăi cu seninătate şi cu angajare în 

comunitate; 

-    maturitatea afectiv-sexuală; 

-    capacitatea de dăruire şi de renunțare la sine însuși; 

-    capacitatea de a trăi cu fidelitate viața consacrată; 
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