PrEZENt�RE
Academia Istorico-Juridico-Teologică „Petru Tocănel”, înființată în anul 2002, este un
centru de cercetare din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman,
care promovează și stimulează cercetările din domeniile istorice și juridice, atât de mult prețuite
de profesorul univ. dr. Petru Tocănel OFMConv., dar nu neglijează nici cercetările din domeniul
Teologiei, iar Colecția Studia et Documenta este exemplul cel mai grăitor.
În acest sens, în cadrul Academiei au fost cooptați specialiști, cadre didactice universitare
și de cercetare din țară și din cadrul Universităților Europene precum și personalități ale lumii
științifice și academice naționale și internaționale cu scopul de a promova activități culturale,
interdisciplinare și de cercetare în domeniul istorico-juridico-teologic.
În cadrul Adunării generale, care s-a ținut la Roman (NT) în luna octombrie 2002,
pr. dr. Maximilian Pal a fost ales Președintele Academiei, pe care a condus-o timp de
10 ani, urmându-i în funcție pr. lect. univ. dr. Eugen Răchiteanu, pentru mandatul
(2012-2016). La ora actuală Președinte al Academiei și Director al Colecției
Studia et Documenta este pr. Dragoș-Paul Mîrț, confirmat pentru al doilea
mandat.

Obiective
Principalele obiective operaționale ale Academiei Istorico-Juridico-Teologică „Petru
Tocănel” sunt:
a) să organizeze seminarii, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, simpozioane naţionale şi
internaţionale, cursuri cu caracter juridico-canonic pentru formarea studenţilor şi a personalului
angajat în cadrul tribunalelor Bisericii Catolice din România;
b) să pună la dispoziţia celor interesaţi material bibliografic şi să creeze un centru specializat
de documentare, mai ales în ceea ce priveşte istoria Bisericii Catolice din România, prin utilizarea
manuscriselor prof. dr. Petru Tocănel şi de jurisprudenţă canonică pe suport tehnic: tipărituri,
instrumente audio vizuale, CD, online;
c) să stabilească relaţii de colaborare cu Instituţii publice şi private din România şi din Co
munitatea Europeană care au interese similare prin luarea de iniţiative comune;
d) să se îngrijească în mod deosebit de a colabora cu Institutul Teologic
Romano-Catolic Franciscan din Roman şi cu celelalte instituţii de învăţământ univer
sitare şi să promoveze tipărirea publicaţiilor: cărţi, articole, actele simpozioane
lor în colecţia de studii ştiinţifice intitulată Studia et Documenta coordonată
de un director prin care să se arate progresul realizat în domeniul istori
co-juridico-teologic.
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simpozioane
internationale:
,
Roman 23-24 mai 2013, Milostivire și pedeapsă în dreptul
Bisericii. Actele simpozionului au fost tipărite în rev. „Studii
franciscane”, XIV/2014, Ed. Serafica, Roman 2014.
Roman-Iași-București 27-28 mai 2008, „Humanae vitae” între
actualitate și provocare. Un răspuns concret la o problemă multiseculare,
„Humanae vitae” tra attualità e provocazione. Una risposta moderna ad un
problema multisecolare. Actele simpozionului internaţional au fost publicate în
Maximilian Pal-Alessandro Bucci (coord.) „Humanae vitae” între actualitate și
provocare. Un răspuns concret la o problemă multiseculare, Ed. ARCB, Bucureşti 2009,
438 pag., ISBN 978-973-1891-09-5
Roman 20-21 mai 2005, Rolul Bisericii şi al societăţii civile într-o Europă unită. Actele simpozionului au fost publicate în Maximilian PAL (coord.) Rolul Bisericii şi al societăţii civile într-o Europă
unită, Ed. Serafica, Roman, 2006, 316 pag. ISBN 973-7820-58-4; 978-973-7820-57-0;
Roman 01-04 octombrie 2002, Plenitudo legis, amor veritatis. In memoriam Petri Tocanel. Actele simpozionului au fost piblicate în Maximilian PAL (coord.), Amor veritatis cum plenitudine legis. Atti del Convegno
Internazionale in memoriam Petri Tocănel, (Roman 1-4 ottobre 2002), [Colecţia Studia et Documenta - Academia
Historico-Iuridico-Theologica „Petrus Tocănel” -, nr. 4], Ed. Serafica, Roman 2003, 263 pg., ISBN: 973-86538-7-8
PROIECTE ȘI CONFERINȚE PENTRU PUBLICUL LARG
2020: Pentru mine, binele ești TU!;
2019: Vrei să făurești istoria? Caută adevărul!;
2017: Meriți să fii fericit. Reflecţie asupra fericirilor evanghelice;
2016: Cele zece porunci ale lui Dumnezeu;
2015: Martiri și mărturisitori ai neamului românesc;
2014: Trecut-au anii... veni-vor vremuri...

