Prezentarea Institutului
Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din municipiul Roman, continuatorul
Academiei Teologice „Sfântul Bonaventura” din Luizi Călugăra, judeţul Bacău,
(1924-1948) îşi asumă un rol fundamental în pregătirea teologică şi în formarea
intelectuală, umană și spirituală a viitorilor frați și preoți din cadrul Ordinului Fraților
Minori Conventuali din România, a personalului care lucrează în domeniul pastoralmisionar, precum şi a celor care doresc să cunoască şi să aprofundeze teologia romanocatolică și gândirea franciscană.

După evenimentele din anul 1989, în urma demersurilor făcute de autoritățile
bisericești competente pe lângă Guvernul României, Institutul Teologic Romano-Catolic
Franciscan, în baza H.G. nr. 97/24.02.1992, își începe activitatea în municipiul Roman,
județul Neamț, iar în anul 1995, Scaunul Apostolic prin Congregația pentru Educația
Catolică a aprobat afilierea Institutului la Facultatea Pontificală „Sfântul Bonaventura” –
Seraphicum – din Roma (Italia).
Creşterea calităţii învăţământului şi a cercetării a fost preocuparea de bază a conducerii
Institutului şi a corpului profesoral, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Acestea s-au
concretizat prin uniformizarea planurilor de învăţământ, cooptarea unor profesori de
valoare şi recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, promovarea tinerilor care au
absolvit cursurile facultăţilor din cadrul Universităților Pontificale şi a instituțiilor de
învățământ superior din România în rândul cadrelor didactice, implicarea studenţilor în
munca de cercetare, editarea de cursuri şi cărţi, precum şi a unor reviste de specialitate.

Astfel, munca de cercetare s-a concretizat prin apariţia unor reviste, pe care dorim să le
amintim:
• Viaţa Fraternă, editată de către studenții Institutului, începând cu anul 1993;
• Lumen fidei, revista Centrului de Studii Religioase “Sfântul Anton de Padova”,
apărută în anul 2000;
• Studii franciscane, revista științicifă a ITRCF, apărută în anul 2002;
• Pax et unitas, revista Centrului de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interreligios
„Pax et unitas”, apărută în anul 2003.
Revista Studii franciscane, indexată în ERIH PLUS, este destinată concretizării
cercetărilor individuale, cadrelor didactice și de cercetare din cadrul Institutului nostru,
și nu numai, care însumează multe cercetări utile aprofundării studiului teologiei și
spiritualității franciscane. Pentru fiecare număr revista oferă publicului larg teme
actuale, care au ca punct de reflecție doctrina și documentele recente ale Magisteriului
Bisericii, în special documentele Pontifului Roman, conjugând în mod înțelept exigențele
teologice și științifice cu necesitățile pastorale ale poporului lui Dumnezeu.
Mai menţionăm şi următoarele colecţii apărute la Editura Serafica din municipiul
Roman:
• Colecția Studia et Documenta a Academiei Istorico-Juridico-Teologice „Petru
Tocănel” care a publicat până în prezent 24 de volume;
• Colecția Biblica, ajunsă la al zecelea volum;
• Colecția Izvoare franciscane, ajunsă la al cincilea volum.
De o însemnătate deosebită pentru activitatea de cercetare în domeniul teologiei, a
științelor umaniste și a pregătirii temeinice a studenților este Biblioteca Institutului „Pr.
prof. dr. Petru Tocănel” dotată cu aproximativ 65.000 de volume, donate, în mare parte
de părintele Tocănel, dar și de alţi binefăcători din cadrul Ordinului.
Biblioteca deţine carte rară și veche, precum și seriile complete ale unor enciclopedii
renumite cum ar fi: Enciclopedia Italiană, în 35 de volume, Enciclopedia del Diritto, în 35
de volume, Enciclopedia Britanică, în 25 de volume, Enciclopedia Americană, în 20 de
volume şi Enciclopedia Artei, în 17 volume; Acta Synodalia Sacrosancti Concilii
Oecumenici Vaticani II; Sources Chrétiennes etc.
Cartea înregistrată până în momentul de faţă se ridică la 60.000 de volume, care au fişe
la cele două cataloage (alfabetic şi sistematic). S-a început introducerea pe calculator a
fondului de carte pentru a facilita accesul la informaţie, producerea a noi documente de
sinteză, în conformitate cu solicitările utilizatorilor (profesori, cercetători, studenţi etc.).
Conservarea şi păstrarea cărţilor vechi şi a cărţilor rare este un capitol special al
responsabililor bibliotecii, deoarece ele înseamnă păstrarea conştiinţei de neam şi
religie, fiind bine ştiut că patrimoniul scriitoricesc este reflexul material al conştiinţei de
identitate a neamului.
Biblioteca deţine carte din toate domeniile: Biblie, teologie, filosofie, religie, psihologie,
logică, beletristică, geografie, istorie, arhivistică etc., iar fondul de carte este permanent
actualizat, atât cu carte din ţară, cât şi din străinătate.
Centrele de cercetare, care şi-au făcut simţită prezenţa sub patronajul Institutului nostru
sunt o realitate plină de viaţă în cadrul activităţii academice şi de cercetare:

• Academia Istorico-Juridico-Teologică „Petru Tocănel”;
• Centrul de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interreligios „Pax et unitas”;
• Centrul de Studii Biblice „Sfântul Anton de Padova”.
Realizările ultimilor ani s-au concretizat în manifestări culturale şi religioase, în
simpozioane internaţionale şi naţionale, în conferinţe, lansări de carte, sesiuni ştiinţifice
şi mese rotunde. De asemenea, este de menţionat faptul că Institutul nostru caută în
permanenţă să consolideze legături de colaborare cu alte instituţii academice similare
din ţară şi din cadrul Uniunii Europene.

